
PROTOKOLL fört vid extra bolagsstämma i

PledPharma AB (publ), org.nr 556706-6724,
den 7 november 2016, i Stockholm
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Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Håkan Aström hälsade stämmodeltagarna välkomna och
förklarade stämman öppnad.

Val av ordförande vid stämman

Advokaten Mikael Smedeby utsågs att såsom ordförande leda dagens
förhandlingar.

Det antecknades att advokaten Helena Lindbäck erhållit uppdraget att föra
dagens protokoll.

Upprättande och godkännande av röstlängd

Godkändes den till protokollet bilagda förteckningen, Bilaqa 1, över närvarande
aktieägare att gälla såsom röstlängd.

Godkännande av dagordning

Godkändes den i kallelsen till bolagsstämman intagna dagordningen.

Val av en eller två justeringsmän

Beslutades att protokollet, utöver ordföranden, skulle justeras av en
justeringsman.

Till justeringsman utöver ordföranden utsågs Rune Larsson.

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Sedan det upplysts om att kallelsen publicerats på bolagets webbplats den 20
oktober 2016 och i Post- och lnrikes Tidningar den 24 oktober 2016, samt att
kungörelse skett i Svenska Dagbladet sistnämnda dag, konstaterades stämman
vara behörigen sammankallad.



s7.

s8.

Beslut om bolagsstämmans efterföljande godkännande av styrelsens
beslut om företrädesemission av aktier

Framlades styrelsens beslut om nyemission av aktier, vilket fattats under
förutsättning av bolagsstämmans godkännande, Bilaga 2, samt handlingar
enligt 13 kap. aktiebofagslagen.

Aktieägarna gavs möjlighet att ställa frågor. Lars Bramelid, Peter Lindell, Jonas
Silfverschiöld och Bo Eriksson ställde frågor som besvarades av vd och
styrelse.

Beslutades att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier. Noterades
att beslutet var enhälligt.

Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad

Vid protokollet;

Lindbäck

S

(ordföra )

w*47
Rune Larsson



Bilaga 1

Röstlängd vid extra bolagsstämma i PledPharma AB (publ) den 7 november 2OL6

Namn

Nortal lnvestments AB

Berinor B.V.

Merkatura AB

Håkan Åström

Bo Eriksson

Peter Lindell

Monica Larsson

Sture Hedlund

Rune Larsson

Jacques Näsström

Stefan Roth

Malin Nittve

Michaela Gertz

Peter Upman

Nilesco AB

Jonas Silfverschiöld
Martin Nicklasson

Marina Nordell

KULA Kreativt Ledarskap AB

Sten Nilsson

Hans E.V. Karlsson

Lars Bramelid

Antal företrädda röster på stämman

Företrädd av/
Ombud
Johan Eriksson

Peter Lindell

Andreas Bunge

Andreas Selin

Jan-Olof Karlsson

Rune Larsson

Summa på

stämman
företrädda
aktier/röster

7 305256
4 4t7 266

708 480

294782
165 604
748 526

100 000

L00 000

80 000

74252
24000
19740
L5 398

LO766

10 100

10 180

9 870
4 305

2 000

1 100

3s0

100

13 502 075

Procent av på

stämman

företrädda aktier
och röster

54,70%

32,720/o

5,250/o

2,t8%
I,23%
7,L0%

o,74%

0,74%

0,59%

0,55%

0,L8%

o,t5%
O,LL%

o,o8%

0,07%

0,08%

o,07%

o,o3%

o,oL%

o,or%

0,oo%

0,00%

100,00%

Procent av aktier
och röster

25,73%

15,56%

2,50%

t,04%
o,58%

o,s2%

o,3s%

o,35%

0,28%

0,26%

0,08%

o,07%

o,o5%

o,o4%

0,04%

0,04%

0,03%

0,02%

0,0t%
0,00%

o,00%

0,o0%

47,56%

Totalt antal aktier och röster i PledPharma AB (publ) 28 388 883



Bilasa2

STYRELSENS I PLEDPHARMA AB (PUBL) FöRSLAG TILL BESLUT OM

BOLAGSSTÄMMANS EFTERFöLJANDE GODKÄN NANDE AV STYRELSENS
BESLUT OM FöRETRÄDESEM|SSTON AV AKTTER (PUNKT 7 | FöRSLAGET T|LL
DAGORDNTNG)

Den 19 oktober 2016Íattade styrelsen iPledPharma AB (publ), org.nr 556706-6724,
nedanstående beslut (kursiverat) om nyemission av aktier med företrädesrätt för
befintliga aktieägare under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande.

Styrelsen föreslår att stämman godkänner styrelsens beslut.

Styrelsen i PledPharma AB (publ), org.nr 556706-6724, beslutar, under förutsättning av
bolagsstämmans godkännande, att genom nyemission öka bolagets aktiekapital med
högsf 1 067 252 kronor genom nyemission av högst 20 277 773 aktier enligt följande
villkor:

1. Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma de so/n på
avstämningsdagen för nyemissionen är registrerade som aktieägare i bolaget.
Varje befintlig aktie berättigar till en (1) teckningsrätt, och sju (7) teckningsrätter
berättigar till teckning av fem (5) nya aktier.

2. För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med företrädesrätt ska sfyrelsen, inom
ramen för emissionens högsta belopp, besluta om fördelning av aktier som inte
tecknats med företrädesrätt. Sâdan fördelning ska i första hand ske till aktie-
tecknare som utnyttjat teckningsrätter i nyemrssionen i förhâllande till det antal
teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning och i andra hand till övriga
tecknare i förhällande till tecknat belopp. I tredje hand ska fördelningen ske till
garanter av emrssionen iförhällande till garanterat belopp.

3. Avstämningsdag för deltagande i nyemrssionen ska vara den 11 november 2016.

4. Teckning av aktier med företrädesrätt ska ske genom kontant betalning under
tiden frän och med den 15 november 2016 till och med den 29 november 2016.
Styrelsen ska ha rätt aft förlänga tecknings- och betalningstiden.

5. Teckning av aktier utan företrädesrätt ska ske genom teckning pä teckningslrsfa
under tiden från och med den 15 november 2016 till och med den 29 november
2016. Betalning ska erläggas kontant senasf tvâ bankdagar efter det att besked
om tilldelning ufsänfs. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tecknings- och betalnings-
tiden.

6. De nya aktierna emitteras till en kurs av 20 kronor per aktie, vilket vid full teckning
medför en totalteckningslikvid om 405 555 460 kronor.

7. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gângen pâ den avstämnings-
dag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats
fros Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

8. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre
justeringar som kan ili ertorderliga i samband med registrering av bes/ufef hos
Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.



Sfyre/sens beslut fattas under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande god-
kännande.


