Kallelse till extra bolagsstämma i Sensidose Aktiebolag
Aktieägarna i Sensidose Aktiebolag, org.nr. 556550-3074, kallas härmed till extra bolagsstämma
måndagen den 10 januari 2022 kl. 14.00 i Silversalen på Vetenskapsvägen 10, Sollentuna.
Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman
 ska vara införd i aktieboken måndagen den 10 januari 2022, och
 bör anmäla sig till bolaget senast måndagen den3 januari 2022 skriftligen till Sensidose
Aktiebolag, Extra Bolagsstämma, Vetenskapsvägen 10, 191 38 Sollentuna. Anmälan kan också
göras per telefon 010-70 77 380 eller per e-post info@sensidose.se. I anmälan ska uppges
fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid
samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan
bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra
behörighetshandlingar.
Ombud m.m.
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren
undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år. Om fullmakten utfärdats
av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande
behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt
och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär skickas med
post/email till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress/email.
Förslag till dagordning:
1) Stämman öppnas.
2) Val av ordförande vid stämman.
3) Upprättande och godkännande av röstlängd.
4) Val av en eller två justeringsmän.
5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6) Godkännande av dagordning.
7) Beslut om att göra bolaget publikt samt beslut om ändring av bolagsordning.
8) Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.
9) Stämman avslutas.

info@sensidose.se
SE-191 38 Sollentuna
www.sensidose.se

Sida 1 av 4
tel: +46(0)10 707 73 80
fax: +46(0)10 707 73 89

Beslutsförslag i korthet:
Val av ordförande vid stämman (punkt 2)
Styrelsen föreslår att Per Nilsson väljs till styrelseordförande för stämman. För det fall Per Nilsson får
förhinder föreslår styrelsen att till styrelseordförande utses den som styrelsen istället anvisar.
Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3)
Styrelsen föreslår att den röstlängd som upprättats av bolaget, vilken baseras på bolagsstämmoboken
och vilken har kontrollerats av justeringsmannen, godkänns.
Val av en eller två justeringsmän (punkt 4)
Styrelsen föreslår att Jack Spira och Kristofer Svensson eller vid förhinder, den eller de personer som
styrelsen istället anvisar, till personer att jämte ordföranden justera extra bolagsstämmans protokoll.
Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden.
Beslut om att göra bolaget publikt samt omändring av bolagsordningen (punkt 7)
Styrelsen föreslår att extra bolagsstämma beslutar om att bolaget görs publikt och att bolagsordningen
ändras så att den överensstämmer med nedan (nästa sida).
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Bolagsordning för Sensidose Aktiebolag
Org.nr 556550-3074
§ 1 Företagsnamn
Bolagets företagsnamn är Sensidose Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ).
§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Uppsala, Uppsala kommun.
§ 3 Verksamhet
Bolaget ska bedriva verksamhet inom området för utveckling av läkemedel och läkemedelsadministrering samt därmed förenlig
verksamhet.
§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 7 000 000 kronor och högst 28 000 000 kronor.
§ 5 Antal aktier
Antalet aktier skall vara lägst 7 000 000 och högst 28 000 000.
§ 6 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst fyra (4) och högst åtta (8) ledamöter.
§ 7 Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses lägst
en (1) och högst tre (3) auktoriserade revisorer med eller utan revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.
§ 8 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig
på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet. Om
utgivningen av Svenska Dagbladet skulle upphöra ska annonsering i stället ske genom Dagens Industri. Kallelsen ska genast och utan
kostnad för mottagaren skickas med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska
utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex
veckor och senast två veckor innan stämman.
Bolagsstämma kan förutom i Uppsala, Uppsala kommun även hållas i Stockholm, Stockholms kommun samt i Sollentuna, Sollentuna
kommun.
§9 Anmälan till stämma
Rätt att delta i stämma har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap. aktiebolagslagen (2005:551) och
som anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag,
lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Avser aktieägare att
medföra biträden ska antalet biträden anges i anmälan.
§10 Ärenden på årsstämma
Årsstämma ska hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsåret utgång.
På årsstämma ska följande ärenden förekomma:
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringspersoner.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisning och
koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut angående
a.
fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
b.
dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
c.
ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
9. Val av styrelse samt auktoriserad revisor eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.
10. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
§11 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.
§12 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av
finansiella instrument (avstämningsförbehåll).
_______________________
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Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att beslutet biträtts av aktieägare med minst två
tredjedelar av såväl de avlagda rösterna som de aktier som är företrädda vid extra bolagsstämman.
Vidare föreslås att styrelsen, eller den styrelsen förordnar föreslås bemyndigas att fastställa dag för
avstämningsförbehållets ikraftträdande samt att vidta de smärre justeringar i bolagsordningen som kan
visas erforderliga i samband med registrering av bolagsordningen hos Bolagsverket.
Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt 8)
Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till
nästa årsstämma, kunna fatta beslut om emission av högst ett antal aktier, konvertibler och/eller
teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av, eller innebär utgivande av, maximalt ett antal
aktier som ryms inom den föreslagna justerade bolagsordningens gränser, med eller utan avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet ska kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen samt
ska styrelsen äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren vid varje enskilt tillfälle.
Förutom kontant betalning ska betalning även kunna ske med apportegendom eller genom kvittning,
eller eljest med villkor.
För att bolagets nuvarande aktieägare inte skall missgynnas i förhållande till den eller de utomstående
investerare som kan komma att teckna aktier i bolaget, finner styrelsen lämpligt att emission med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska ske till styrelsens marknadsmässigbedömda
teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.
För giltigt beslut erfordras att det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de
avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid extra bolagsstämman.
Personuppgifter
Personuppgifter som härrör från anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om
ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd
för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.
Övrigt
Handlingar enligt aktiebolagslagen (2005:551) liksom fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga
på bolagets kontor, Vetenskapsvägen 10 i Sollentuna, senast två veckor före bolagsstämman och
skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Aktieägare som är närvarande vid extra bolagsstämma har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7
kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551). Begäran om sådan upplysning som görs inför extra
bolagsstämma ska göras skriftligen per e-post till info@sensidose.se. Upplysningarna skickas också
till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress/email.
Uppsala i december 2021
Sensidose Aktiebolag
STYRELSEN

info@sensidose.se
SE-191 38 Sollentuna
www.sensidose.se

Sida 4 av 4
tel: +46(0)10 707 73 80
fax: +46(0)10 707 73 89

