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A1M Pharma AB: Kommuniké från årsstämma 
 

Idag, den 25 mars 2014, hölls årsstämma i A1M Pharma AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som 

fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. 

 

Fastställande av resultat- och balansräkning, resultatdisposition och utdelning 

Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och 

koncernbalansräkningen. Vidare beslutade stämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i 

årsredovisningen och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2013. 

 

Ansvarsfrihet 

Stämman beslutade om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör. 

 

Styrelse- och revisorsarvode samt val av styrelse, styrelsesuppleant och revisorer 

Vid årsstämman beslutades att styrelsearvode ska utgå med ett prisbasbelopp till styrelseordförande och med ett halvt 

prisbasbelopp till styrelseledamot som är oberoende och inte anställd i bolaget, dels att styrelsen ska bestå av fem 

styrelseledamöter och en styrelsesuppleant, dels att Gregory Batcheller, Anders Ermén, Cristina Glad, Stefan Hansson och 

Bo Åkerström omvaldes som ordinarie styrelseledamöter samt dels att Magnus Gram omvaldes som styrelsesuppleant. Vid 

efterföljande konstituerande styrelsemöte omvaldes Gregory Batcheller till styrelseordförande. Stämman beslutade även 

att bolagets revisorer Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvaldes som revisorer till slutet av den årsstämma som hålls 

under det kommande räkenskapsåret samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga 

debiteringsnormer. 

 

Vidare beslutade stämman att lön och andra anställningsvillkor samt eventuella aktierelaterade incitamentsprogram ska 

vara marknadsmässiga. Ledande befattningshavare ska erbjudas en fast lön som är marknadsmässig och är baserad på 

ansvar, roll, kompetens och befattning. Ledande befattningshavare kan erbjudas rörlig lön. Sådan rörlig lön ska vara 

marknadsmässig och ska baseras på utfall av förutbestämda finansiella och individuella mål. Grundprincipen är att den 

rörliga lönedelen per år kan uppgå till maximalt 30 % procent av fast årslön. Uppsägningstiden från bolagets sida ska vara 

marknadsmässig. Uppsägningstiden för ledande befattningshavare ska vara lägst tre månader. Styrelsens ersättningsutskott 

ska årligen utvärdera behovet av aktierelaterat incitamentsprogram och vid behov föreslå styrelsen att framlägga ett 

beslutsförslag till årsstämman avseende ett väl avvägt aktierelaterat incitamentsprogram för ledande befattningshavare  

och/eller övriga anställda. 

 

Ändring av bolagsordningen 

Stämman beslutade att dels ändra § 4 i bolagsordningen varigenom aktiekapitalet ska utgöra lägst 600 000 SEK och högst 

2 400 000 SEK, dels ändra § 5 varigenom antalet aktier ska vara lägst 15 000 000 och högst 60 000 000 samt dels ändra § 10 

som framöver kommer att lyda ”Rätt att delta i stämman har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som 

upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap 28§ 3 stycket aktiebolagslagen och som anmält sig hos bolaget senast 

kl. 12.00 den dag som anges i kallelsen till stämman, varvid antalet biträden skall uppges. Denna dag får inte vara söndag, 

annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före 

stämman.”. 

 

Beslut om aktieuppdelning 

Stämman beslutade om aktieuppdelning genom att aktiekapitalet, som sammanlagt uppgår till 614 875 kronor, som efter 

uppdelningen av de utestående 3 074 375 aktierna i förhållande 5:1 fördelas på 15 371 875 aktier med ett nytt kvotvärde 

om 0,04 kronor per aktie. 
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För ytterligare information hänvisas till 
Tomas Eriksson, VD i A1M Pharma AB 

E-post: te@a1m.se 

Telefon: 046-286 50 30 
 

 

A1M Pharma AB (publ) bildades av forskare verksamma vid Lunds universitet. Verksamheten bolagiserades 2008 och företagets nuvarande 

huvudfokus är utveckling och kommersialisering av diagnos och behandling av havandeskapsförgiftning. Läkemedelsutvecklingen är 

baserad på A1M, ett protein som håller kroppen ren från giftiga ämnen som bildas vid oxidativ stress och som reparerar skadad vävnad. 

Diagnostiken är baserad på detektion av biomarkören fosterhemoglobin vilken är förhöjd i mammans blod vid havandeskapsförgiftning. 

Forskarna har utvecklat en ny metod, som på ett tidigt stadium kan upptäcka graviditeter i riskzonen för att utveckla 

havandeskapsförgiftning. Under 2013 beslutade bolaget om att komplettera fokus till att även omfatta läkemedelsutveckling inriktad mot 

njurskador, då nyligen genomförda studier visar att A1M har en generellt njurskyddande funktion. 

 

 


