
 

 

Kallelse till extra bolagsstämma i Cortendo AB (publ) 

Cortendo AB (publ) håller extra bolagsstämma måndagen den 1 december 2014 
kl. 11.00 på Wistrand Advokatbyrå, Lilla Bommen 1, 411 04 Göteborg, vån 18.  

Rätt att delta samt anmälan 
Rätt att delta i stämman har den som är registrerad som aktieägare i den av Euroclear 
Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen tisdagen den 25 november 2014 och 
har anmält sitt deltagande i stämman till bolaget senast tisdagen den 25 november 
2014. Anmälan görs per post till Cortendo AB (publ), att. Jennie Blomquist, Box 47, 433 
21 Partille eller per e-mail till jennie.blomquist@cortendo.com. Vid anmälan ska uppges 
namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer. Fullmakter, 
registreringsbevis och andra behörighetshandlingar måste vara tillgängliga vid 
bolagsstämman, och bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, skickas in till 
bolaget senast den 25 november 2014. Fullmakt måste uppvisas i original vid stämman. 
 
Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, 
genom förvaltares försorg låta inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear 
Sweden AB förda aktieboken. För att denna registrering ska vara verkställd tisdagen den 
25 november 2014, bör aktieägaren i god tid före denna dag kontakta sin bank eller 
förvaltare. 

Aktieägare som är registrerade i den norske Verdipapirsentralen måste för att äga rätt 
att delta på bolagsstämman tillfälligt begära att bli införd såsom aktieägare i den av 
Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare måste härvid underrätta DNB Bank 
ASA härom under adress DNB Bank ASA, Registrars Dept., P.O. Box 1600 Sentrum, 0021 
Oslo eller per telefax (+47) 24 05 02 56 eller via e-post till vote@dnb.no senast kl. 12.00 
den 18 november 2014 så att DNB Bank ASA hinner tillse att ett införande sker i den av 
Euroclear Sweden AB förda aktieboken till den 25 november 2014, då sådant införande 
ska vara verkställt. 

Styrelsens förslag till dagordning 
1. Stämmans öppnande 
2. Val av ordförande vid stämman 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd 
4. Godkännande av dagordning 
5. Val av en eller två personer att justera protokollet 
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
7. Beslut om ändringar av bolagsordningen 
8. Beslut om nyemission av aktier  
9. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier 
10. Beslut om val av styrelseledamot 
11. Beslut om riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse 

av teckningsoptioner 

Förslag till beslut 

Punkt 7 
I syfte att möjliggöra kommande nyemissioner av aktier i bolaget föreslår styrelsen att 
bolagsstämman beslutar om ändringar av bolagsordningen enligt följande (ändringar 
kursiverade).  
 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse  

 
§ 4 
Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 
25.000.000 kronor och högst 
100.000.000 kronor. 

 
§ 4 
Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 
43.750.000 kronor och högst 
175.000.000 kronor. 



 

 

 
§ 5 
Bolagets antal aktier skall utgöra lägst 
25.000.000 aktier och högst 
100.000.000 aktier.  

 
§ 5 
Bolagets antal aktier skall utgöra lägst 
43.750.000 aktier och högst 
175.000.000 aktier. 

  
Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de mindre justeringar av 
bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid 
Bolagsverket. 
 
Punkt 8 
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att öka bolagets aktiekapital med högst 
19.315.000 kronor genom utgivande av högst 19.315.000 nya aktier. Rätt att teckna de 
nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma HealthCap 
VI L.P med högst 12.500.000 aktier, Tredje AP-fonden med högst 4.600.000 aktier, 
Arctic Funds PLC med högst 415.000 aktier, Verdipapirfondet Storebrand Optima med 
högst 800.000 aktier, Storebrand Norge med högst 800.000 aktier och Storebrand Vekst 
med högst 200.000 aktier. Överteckning kan inte ske. Teckning av de nya aktierna ska 
ske på särskild teckningslista senast den 1 december 2014, eller sådant senare datum 
som styrelsen bestämmer. För varje aktie ska erläggas 4,22 kronor kontant senast den 
3 december 2014, eller sådant senare datum som styrelsen bestämmer. De nya aktierna 
ska berättiga till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som 
infaller närmast efter det att emissionen registrerats vid Bolagsverket. Styrelsen, eller 
den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut 
som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear 
Sweden AB. 
 
Syftet med emissionen och skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att 
resa rörelsekapital utöver vad som kan erhållas från bolagets befintliga aktieägare och 
därigenom stärka bolagets likviditet och finansiella ställning och att samtidigt bredda det 
institutionella/långsiktiga ägandet i bolaget. Teckningskursen har fastställts genom 
förhandling med HealthCap och styrelsen bedömer, med beaktande av rådande 
marknadsförutsättningar, emissionens storlek och tidplan, att emissionen sker på 
marknadsmässiga villkor. De nya aktierna medför en utspädning av aktiekapitalet med 
högst cirka 18,1 procent. 
 
Emissionen förutsätter att bolagets bolagsordning ändras. 
 
Punkt 9 
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att längst intill 
nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas 
företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas 
med bestämmelse om apport, kvittning eller annat villkor. Antalet aktier som ska kunna 
emitteras ska sammanlagt uppgå till högst 25.500.000 aktier. 
 
Syftet med bemyndigandet är att anskaffa kapital för att öka bolagets finansiella 
flexibilitet samt att ytterligare stärka det långsiktiga institutionella ägandet i bolaget. 
 
Styrelsens bemyndigande ska vara förenat med följande särskilda villkor;  

− Samtliga 25.500.000 nya aktier som bemyndigandet omfattar ska emitteras med 
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.  

− Av det totala antalet aktier ska 5.000.000 aktier vara förbehållna och erbjudas till 
HealthCap VI L.P. (”HealthCap”), dock att för det fall HealthCap, på grund av avtal 
med bolaget eller annorledes inte har rätt att teckna samtliga dessa 5.000.000 
aktier, eller av andra skäl väljer att teckna ett lägre antal aktier, ska det stå 
styrelsen fritt att tilldela de aktier som HealthCap inte tecknar till andra 
investerare. 



 

 

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de mindre justeringar av 
bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid 
Bolagsverket. 
 
Punkt 10 
Aktieägare som representerar sammanlagt cirka 6,2 procent av aktier och röster i 
bolaget föreslår att styrelsen ska bestå av sju ledamöter och en suppleant, att 
bolagsstämman utser Mårten Steen till ny styrelseledamot i bolaget för tiden intill slutet 
av nästa årsstämma samt att arvode till Mårten Steen ska utgå i enlighet med beslut av 
årsstämman 2014, proportionerligt för tiden från och med dagen för den extra 
bolagsstämman till och med årsstämman 2015. 
 
Punkt 11 
Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om inrättande av incitamentsprogram 
för ledande befattningshavare i bolaget i enlighet med de överenskommelser som träffats 
med befattningshavarna. Styrelsens förslag till beslut innebär i huvudsak följande.  
Styrelsen föreslår att bolagsstämman ska besluta om emission av flera olika serier av 
teckningsoptioner, dels till styrelseledamot Joseph Mahady och dels till bolagets 
dotterbolag Cortendo Invest AB, varefter överlåtelse av teckningsoptionerna ska ske till 
befattningshavare i bolaget och i rater, under förutsättning att respektive 
befattningshavare alltjämt är verksam i bolaget vid överlåtelsetillfället. Eftersom de 
överenskomna villkoren skiljer sig för olika befattningshavarna, ges flera serier av 
teckningsoptioner. För samtliga serier av teckningsoptioner ska följande huvudsakliga 
villkor gälla. Teckningsoptionerna ska emitteras utan vederlag. Teckning av 
teckningsoptionerna ska ske senast den 19 december 2014. Varje teckningsoption ska ge 
innehavaren rätt att teckna en ny aktie i bolaget. Aktie som utgivits, efter utnyttjande av 
teckningsoption, före avstämningsdagen avseende vinstutdelning i anslutning till 
årsstämma, hållen visst räkenskapsår ska ge rätt till vinstutdelning avseende föregående 
räkenskapsår. Aktie som utgivits, efter utnyttjande av teckningsoption, efter 
avstämningsdagen avseende vinstutdelning i anslutning till årsstämma hållen visst 
räkenskapsår ska ge rätt till vinstutdelning avseende det räkenskapsåret. Det totala antal 
teckningsoptioner varje befattningshavare maximalt är berättigad till, den teckningskurs 
per aktie som ska erläggas vid utnyttjande av teckningsoptionerna, vilka optioner som 
tecknas direkt av mottagaren och vilka som tecknas av dotterbolaget för senare 
överlåtelse, liksom den sista dag då teckningsoptionerna kan utnyttjas framgår nedan 
(uppdelat efter respektive befattningshavare). Optionerna avses ge möjlighet till 
aktieteckning från den dag de utges. 

 
Person Antal Tecknings

-kurs 
Förfaller 

Joseph Mahady (direkt) 30.000 SEK 6,51 2019-07-01 

Anthony DelConte (via dotterbolaget) 80.000 SEK 6,58 2019-04-30 

Anthony DelConte (via dotterbolaget) 35.000 SEK 8,77 2019-04-30 

James W. Ellis (via dotterbolaget) 25.000 SEK 6,58 2019-07-16 

James W. Ellis (via dotterbolaget) 25.000 SEK 8,77 2019-07-16 

Matthew Pauls (via dotterbolaget) 800.000 SEK 6,80 2019-08-31 

Matthew Pauls (via dotterbolaget) 800.000 SEK 9,07 2019-08-31 

Matthew Pauls (via dotterbolaget) 900.000 SEK 11,33 2019-08-31 



 

 

Robert Lutz (via dotterbolaget) 350.000 SEK 6,71 2019-10-01 

Robert Lutz (via dotterbolaget) 350.000 SEK 8,95 2019-10-01 

Robert Lutz (via dotterbolaget) 400.000 SEK 11,19 2019-10-01 

 
Ovanstående antal teckningsoptioner utgör det högsta antal respektive befattningshavare 
får förvärva. Förslaget innebär att sammanlagt 3.795.000 teckningsoptioner ska utges. 
Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer bolagets aktiekapital att ökas med 
3.795.000 kr.   

Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget önskar införa ett 
incitamentsprogram ägnat för ledande befattningshavare inom koncernen varmed de kan 
erbjudas möjligheten att ta del av en värdetillväxt i bolagets aktie. Detta förväntas leda 
till att intresset för bolagets utveckling – liksom bolagets aktiekursutveckling – förstärks 
och att fortsatt företagslojalitet under de kommande åren stimuleras. 

Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman beslutar att godkänna att Cortendo Invest 
AB, vid ett eller flera tillfällen, får överlåta teckningsoptioner till ledande 
befattningshavare enligt ovan.  

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de mindre justeringar av 
bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid 
Bolagsverket. 
 
Majoritetskrav 
För giltigt beslut av bolagsstämman enligt styrelsens förslag under punkterna 7-9 ovan 
fordras att besluten biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna 
rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman. För giltigt beslut av 
bolagsstämman enligt styrelsens förslag under punkt 11 ovan fordras att besluten biträds 
av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de 
vid stämman företrädda aktierna. 
 
Handlingar 
Bolagsordningen i dess föreslagna lydelse under punkt 7 ovan och fullständiga förslag till 
beslut under punkt 8, 9 och 11 kommer att finnas tillgängliga hos bolaget på 
ovanstående adress senast två veckor före stämman. Handlingarna skickas kostnadsfritt 
till de aktieägare som begär det och uppger sin adress.  

____________________ 
 

Partille i oktober 2014 
Cortendo AB (publ) 

Styrelsen 


