
Protokoll fört vid extra bolagsstämma i 
ChromoGenics AB, org.nr 556630-1809, den 
8 november 2022 i Stockholm

1. Öppnande av stämman

Noterades att stämman genomförts enligt lagen om tillfälliga undantag för att underlätta 
genomförandet av bolags- och föreningsstämmor innebärande att aktieägarna fått utöva sin 
rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning.

Kallelsen till stämman bilades protokollet, Bilaga i.

Det formulär som använts för poströstning bilades protokollet, Bilaga 2.

Redovisning av resultatet av poströster avseende varje punkt på dagordningen bilades 
protokollet, Bilaga 2. Noterades särskilt att ingen aktieägare meddelat bolaget önskan om att 
beslut under en eller flera punkter ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

2. Val av ordförande vid stämman

Valdes advokat Emil Hedberg från Advokatfirman Schjødt till ordförande för stämman. 
Upplystes om att Emil Hedberg skulle föra protokollet vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Godkändes bifogad förteckning, Bilaga 4. att gälla som röstlängd vid stämman.

4. Godkännande av dagordning

Godkändes det förslag till dagordning som intagits i kallelsen till stämman.

5. Val av en eller två justeringsmän

Utsågs Adam Sirsjö från Advokatfirman Schjødt att jämte ordföranden justera protokollet.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Sedan det konstaterats att kallelse till stämman har offentliggjorts på bolagets webbplats den 6 
oktober 2022 och varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 11 oktober 2022, då även 
annonsen i Dagens Industri varit införd, konstaterades att stämman var i behörig ordning 
sammankallad.

7. Beslut i samband med företrädesemission av units

Framlades styrelsens beslut om nyemission av units samt förslag till beslut om ändring av 
bolagsordningen, Bilaga 5. tillsammans med styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § och 14 kap. 
8 § aktiebolagslagen, Bilaga 6, samt revisorsyttrande däröver, Bilaga 7. Beslutades att godkänna



styrelsen beslut om nyemission av units samt förslag till beslut om ändring av bolagsordning, 
Bilaga 5.

8. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemissioner av aktier, 
teckningsoptioner och konvertibler med eller utan företrädesrätt för aktieägarna

Framlades styrelsens förslag till emissionsbemyndigande. Beslutades att bemyndiga styrelsen att 
vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas 
företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller kvittning, besluta om nyemission 
av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner.

9. Stämmans avslutande

Ordföranden vid stämman förklarade stämman avslutad.



Vid protokollet: Justeras:

Emil Hedberg Adam Sirsjö



Bilaga i

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

[Se separat dokument]



Bilaga 2

POSTRÖSTNINGSFORMULÄR

[Se separat dokument]



Bilaga 3

REDOVISNING AV RESULTATET AV POSTRÖSTER

[Se separat dokument]



Poströstning - slutr (26 i 2022:121)

Företridda aktiar: 3 947 749

Föraträdda röstar: 3 947 749

Aktiar i bolaget: 35 266 585



Bilaga 4

RÖSTLÄNGD

[Se separat dokument]



CHROMOGENICS AB
556630-1809

Röstlängd vid extra bolagstämman den 8 november 2022

Aktieägare Ombud/företrädare Antal aktier

Andel av
totalt antal

Antal röster röster

Andel av
anmälda

röster

Fredrik Fränding 17 040 17 040 0,05% 0,43%
Johan Hedin 17 262 17 262 0,05% 0,44%

Birgitta Hedin 17 262 17 262 0,05% 0,44%
Bengt Josefsson Utveckling Aktiebolag Bengt Josefsson 607 769 607 769 1,72% 15,40%
Bengt Josefsson 9 332 9 332 0,03% 0,24%
Alexander Torstensson 3 788 3 788 0,01% 0,10%
Anders Brännström 244 580 244 580 0,69% 6,20%
Storebrand Sverige Plus Reinis Sadovskis 105 350 105 350 0,30% 2,67%

Storebrand Sverige Smabolag Plus Reinis Sadovskis 14 771 14 771 0,04% 0,37%
Mari Broman 16 972 16 972 0,05% 0,43%
Rgg Adm-Gruppen Aktiebolag Johan Ljungberg 2 893 623 2 893 623 8,20% 73,30%
Summa närvarande 3 947 749 3 947 749 11,19% 100,00%
Ej närvarande 31 318 836 31 318 836 88,81%
Totalt i bolaget 35 266 585 35 266 585 100,00%



Bilaga 5

BESLUT I SAMBAND MED FÖRETRÄDESEMISSION AV UNITS

Information om styrelsens förslag enligt punkt 7
Styrelsens förslag till beslut förutsätter utöver stämmans godkännande också att 
bolagsstämman beslutar om justeringar av bolagsordningens gränser för aktiekapital 
och antal aktier. Ärendena under punkterna 7 a) - b) är därför ett förslag och ska som 
en helhet behandlas av bolagsstämman genom ett beslut. För giltigt beslut fordras 
att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de 
avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 7 a) - Styrelsens förslag till beslut om ändring av § 4 och § 5 i 
bolagsordningen
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bolagsordningens gränser för 
aktiekapital enligt 4 § och antalet aktier enligt 5 § i bolagsordningen ska erhålla 
följande lydelse.

§4-
Bolagets aktiekapital ska uppgå till lägst 23 000 000 kronor och högst 92 000 000 
kronor.

§ 5-
Antalet aktier i bolaget ska uppgå till lägst 115 000 000 och högst 460 000 000.

Beslutet om ändring av bolagsordningen förutsätter och är villkorat av att stämman 
beslutar att godkänna styrelsens beslut om företrädesemission av units i enlighet med 
styrelsens förslag till stämman.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av 
ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid 
Bolagsverket.

Den nya bolagsordningen framgår av Bilaga sA.

Punkt 7 b) - Styrelsens förslag till beslut om nyemission av units med 
företrädesrätt för aktieägarna
Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut att 
öka Bolagets aktiekapital med högst 26 449 938 kronor genom nyemission av högst 
132 249 690 aktier samt att emittera högst 79 349 814 teckningsoptioner av serie TO 5 
berättigande till teckning av totalt 79 349 814 aktier i Bolaget, varmed aktiekapitalet 
kan komma att öka med högst 15 869 962,8 kronor genom utnyttjande av de utgivna 
teckningsoptionerna av serie TO 5.

1. Emissionerna ska behandlas som ett beslut och genomföras i form av 
utgivande av s.k. units till befintliga aktieägare med företrädesrätt enligt 
följande villkor.

2. Rätt att teckna units i ska tillkomma de som på avstämningsdagen är 
registrerade som aktieägare i Bolaget. Varje aktieägare äger företrädesrätt att 
teckna units i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger.

3. En (1) befintlig aktie berättigar till en (1) uniträtt. Fyra (4) uniträtter berättigar 
till teckning av tre (3) units bestående av fem (5) nya aktier och tre (3) 
teckningsoptioner av serie TO 5.



4- Teckningskursen per unit är 1,5 kronor, motsvarande en teckningskurs om 0,3 
kronor per aktie. Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag. Överkursen ska 
tillföras den fria överkursfonden.

5. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att 
med företrädesrätt teckna units ska vara den 11 november 2022.

6. För det fall att inte samtliga units tecknats med stöd av uniträtter ska 
styrelsen, inom ramen för företrädesemissionens högsta belopp, besluta om 
tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtter. I sådant fall ska units i 
första hand tilldelas dem som också tecknat units med stöd av uniträtter, 
oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid 
överteckning pro rata i förhållande till det antal uniträtter som utnyttjats för 
teckning, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand 
tilldelas övriga som endast anmält sig för teckning av units utan stöd av 
uniträtter, och vid överteckning pro rata i förhållande till det antal units som 
anges i respektive teckningsanmälan, och i den mån detta inte kan ske, 
genom lottning. I tredje hand ska eventuella återstående units tilldelas de 
parter som åtagit sig att garantera företrädesemissionen i enlighet med 
ingångna emissionsgarantiavtal.

7. Teckning av units med stöd av uniträtter ska ske genom samtidig kontant 
betalning under perioden från och med den 15 november 2022 till och med 
den 29 november 2022. Teckning av units utan stöd av uniträtter ska ske 
under samma period på separat teckningslista. Betalning för units som 
tecknas utan stöd av uniträtter ska erläggas kontant senast tredje bankdagen 
efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av 
units. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.

8. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den 
avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna som 
emitteras i nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket och aktierna 
införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. De nya aktier som utges efter 
teckning med stöd av teckningsoptioner av serie TO 5 ska medföra rätt till 
vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som 
infaller närmast efter det de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket och 
införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

9. En (1) teckningsoption av serie TO 5 berättigar innehavaren till teckning av 
en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den 
volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq First 
North Growth Market under en period av 14 handelsdagar som slutar den 7 
mars 2023 (inklusive den 7 mars 2023), dock lägst 0,2 SEK och högst 1 SEK per 
aktie. Anmälan om teckning av aktier kan äga rum under tiden från och med 
den 13 mars 2023 till och med den 27 mars 2023. Fullständiga 
teckningsoptionsvillko, Bilaga 5B.

10. Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre 
justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband 
med registrering vid Bolagsverket.

Beslutet om företrädesemission av units förutsätter och är villkorat av att gränserna 
för aktiekapital och antal aktier i bolagsordningen ändras i enlighet med styrelsens 
förslag till stämman.

Uppsala den 6 oktober 2022



ChromoGenics AB (publ)

Styrelsen



Bilaga 5A

NY BOLAGSORDNING

[Se separat dokument]



Bilaga 5B

TECKNINGSOPTIONSVILLKOR

[Se separat dokument]



Bilaga 6

STYRELSENS REDOGÖRELSE ENLIGT 13 KAP. 6 § OCH 14 KAP. 8 § AKTIEBOLAGSLAGEN

Som redogörelse enligt 13 kap. 6 § och 14 kap. 8 § aktiebolagslagen får styrelsen för 
ChromoGenics AB (publ), org.nr 536630-1809, anföra följande.

Efter avlämnandet av årsredovisningen för räkenskapsåret 2021 den 25 april 2022 har de 
händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning inträffat som framgår (i) under rubrikerna 
”Andra kvartalet 2022” samt ”Händelser efter periodens utgång” i delårsrapporten för perioden 
1 januari - 30 juni 2022 som offentliggjordes den 25 augusti 2022, samt (ii) nedan rubricerade 
pressmeddelanden som offentliggjorts av bolaget sedan den 25 april 2022 och som bolaget varit 
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, vilka finns tillgängliga på 
bolagets webbplats, www.chromogenics.com:

• ChromoGenics anpassar kostnaderna.

• ChromoGenics utnämner ny CFO.

• ChromoGenics beviljas anstånd med betalning av villkorslån.

Uppsala den 6 oktober 2022 

ChromoGenics AB (publ)

Styrelsen

http://www.chromogenics.com


Bilaga 7

REVISORNS YTTRANDE ENLIGT 13 KAP. 6 § AKTIEBOLAGSLAGEN

[Se separat dokument]


