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Fast kontantlön 

Rörlig kontantersättning 

Pensionsförmåner  

Övriga förmåner 

Extraordinär ersättning 



Utländska anställningsförhållanden 

Ersättning till styrelseledamöter 







Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av 
aktier 

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om 
nyemission av aktier i bolaget i enlighet med följande villkor: 

1. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst intill 
årsstämman 2021. 

2. Emission får ske av sammanlagt högst 5 163 685 aktier, vilket motsvarar 
10 procent av bolagets aktiekapital. 

3. Emission får ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. 
4. Emission får ske mot kontant betalning, genom kvittning eller apport. 
5. Emissionskursen ska, vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, 

fastställas på marknadsmässigt sätt. Styrelsen ska äga rätt att bestämma 
övriga villkor för emissionen. 

Syftet med ovan bemyndigande och skälet till avvikelsen från aktieägarnas 
företrädesrätt är att möjliggöra licensiering eller investering i utveckling av 
läkemedelskandidater, godkända läkemedel och/eller kompletterande teknologier, 
att genomföra eller finansiera, helt eller delvis, förvärv av företag, 
läkemedelskandidater eller utvecklingsprojekt, eller att stärka bolagets kapitalbas. 

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de mindre justeringar i 
bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid 
Bolagsverket. 

Majoritetskrav 
Stämmans beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av 
aktier kräver enligt aktiebolagslagen att aktieägare med minst två tredjedelar av såväl 
de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna röstar för förslaget. 

Lund i mars 2020 

STYRELSEN I CAMURUS AB (PUBL) 
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Villkor för teckningsoptioner serie 2020/2023 avseende nyteckning av 
aktier i Camurus AB (publ)





Deltagare i andra jurisdiktioner 

Kostnader, utspädning och påverkan på nyckeltal 



Frågans beredning 

Majoritetskrav 





Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen 

I syfte att anpassa bolagsordningen till genomförda och förväntade ändringar i aktiebolagslagen och lagen om 
värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument föreslår styrelsen att årsstämman beslutar 
om att ändra § 1, § 9 samt § 11 i bolagsordningen på följande sätt.  

 Nuvarande lydelse  Föreslagen lydelse  
§ 1  Bolagets firma är Camurus AB. Bolaget är 

publikt (publ). 
 

Bolagets företagsnamn är Camurus AB. 
Bolaget är publikt (publ). 

§ 9 Kallelse till bolagsstämma ska ske genom 
kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt 
genom att kallelsen hålls tillgänglig på 
bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska 
annonseras i Svenska Dagbladet.  

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman 
ska dels vara upptagna i utskrift eller annan 
framställning av hela aktieboken avseende 
förhållandena fem vardagar före stämman, 
dels göra en anmälan till bolaget senast den 
dag som anges i kallelsen till stämman. 
Sistnämnda dag får inte vara en söndag, 
annan allmän helgdag, lördag, 
midsommarafton, julafton eller nyårsafton 
och får inte infalla tidigare än femte vardagen 
före bolagsstämman.  

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett 
eller två biträden, dock endast om 
aktieägaren till bolaget anmäler antalet 
biträden på det sätt som anges i föregående 
stycke. 

 

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom 
kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt 
genom att kallelsen hålls tillgänglig på 
bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska 
annonseras i Svenska Dagbladet.  

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman 
ska dels vara upptagna i utskrift eller annan 
framställning av hela aktieboken på 
avstämningsdagen för bolagsstämman i 
enlighet med aktiebolagslagen, dels göra en 
anmälan till bolaget senast den dag som 
anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda 
dag får inte vara en söndag, annan allmän 
helgdag, lördag, midsommarafton, julafton 
eller nyårsafton och får inte infalla tidigare än 
femte vardagen före bolagsstämman.  

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett 
eller två biträden, dock endast om 
aktieägaren till bolaget anmäler antalet 
biträden på det sätt som anges i föregående 
stycke.  

§ 11 Bolagets aktier ska vara registrerade i ett 
avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) 
om kontoföring av finansiella instrument.  

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett 
avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) 
om värdepapperscentraler och kontoföring av 
finansiella instrument. 
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Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de mindre justeringar i bolagsstämmans beslut som 
kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket. 

Majoritetskrav 
Stämmans beslut om ändring av bolagsordningen kräver enligt aktiebolagslagen att aktieägare med minst två 
tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna röstar för förslaget. 

Lund i mars 2020 

STYRELSEN I CAMURUS AB (PUBL) 
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