
Org nr 556574-5345
Protokoll fort vid årsstämma i

Genovis AB (publ), den 20 mars2012
i Lund

1 S öppnande av stämman.
Arsstämman öppnades av styrelsens ordförande, Ebba Asly Fåhraeus.

2 S Val av ordförande vid stämman.
Arne Källön valdes till ordförande vid årsstämman. Protokollet förs av
ordforanden.

3 S Justering av röstlängden.
Bifogade förteckning, Bilaqa 1, godkändes att gälla som röstlängd vid
årsstämman. Beslöts att övriga närvarande enligt Bilaga 1 skall äga rätt att följa
förhandlingarna vid årsstämman.

4 S Godkännande av dagordningen.
Godkändes den i kallelsen intagna dagordningen, Bilaqa 2, som dagordning för
årsstämman.

5 S Val av en eller två justeringspersoner
Beslöts att dagens protokoll skulle justeras av ordföranden samt av Torsten
Matisson och Bertil Svensson.

6 S Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
Konstaterades att kallelse till dagens årsstämma varit införd i Post och lnrikes
Tidningar den 21 februari 2012 och i Dagens lndustri den 21 februari 2012, samt
funnits på www.genovis.com sedan den 20 februari 2012, varefter årsstämman
konstaterade att densamma var i behörig ordning sammankallad.

7 S Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncern redovis n i n g en och kon cern revis ionsbe rättelsen
Konstaterades att årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse for räkenskapsåret 1 januari-
31 december 2011 blivit behörigen framlagda.
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8 S Verkställande direktörens anförande, varefter aktieägarna bereds tillfälle att
ställa eventuella frågor till verkställande direktören, styrelsens ordförande
och revisorn
Verkställande direktören Sarah Fredriksson redogjorde för bolagets verksamhet
under räkenskapsäre|2011. I anslutning härtill bereddes aktieägarna tillfälle att
ställa frågor.

9 S Beslut
a) om fastställande av resultat- och balansräkning samt
koncernresu ltaträkn in g och koncernbalansräkn i ng
Fastställdes den i årsredovisningen för räkenskapsåret 1 januari - 31 december
2011 intagna resultaträkningen och balansräkningen samt
koncern resultaträkn ingen och koncern balansrä kn in gen.

b) om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den
faststäl lda balansräkn in gen
Beslöts i enlighet med styrelsens förslag att den ansamlade förlusten om
22.030.198 kronor överförs i ny räkning.

c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören
Beslöts att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet
för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsäret2Q11.
Envar aktieägande styrelseledamot respektive verkställande direktören, vilken är
upptagen i röstlängden, deltog inte i beslutet såvitt det avsåg styrelseledamoten
eller verkställande di rektören själv.

10 S Bestämmande av det antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som
skallväljas av stämman
Beslöts att styrelsen skall bestå av sju ordinarie styrelseledamöter utan
suppleanter.

11 S Fastställande av arvode åt styrelsen
Beslöts att arvodet till de styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget, intill
slutet av nästa ordinarie årsstämma, skall uppgå till 50.000 kr till envar
styrelseledamot samt for styrelsens ordförande skall arvodet uppga till 100.000 kr.
Under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget, ska Genovis AB kunna
medge att styrelseledamot fakturerar sitt arvode inkl ett belopp som motsvarar
sociala avgifter enligt lag. Mervärdesskatt ska då också erläggas enligt lag.
Beslöts att inget arvode utgår till styrelseledamöter som är anställda i

bolaget.

12 S Fastställande av arvode åt revisorn
Beslöts att ersättning till bolagets revisor skall utgå enligt godkänd räkning. , -
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13 S Val av styrelse, styrelsens ordförande och av revisor
För tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes Ebba Asly Fåhraeus till
ordinarie ledamot och därjämte till styrelsens ordförande.

Till ordinarie styrelseledamöter för samma tid omvaldes därjämte

1. Carina Schmidt
2. Thomas Laurell
3. Jacob Engellau
4. Kenth Persson

Till ordinarie styrelseledamot för samma tid nyvaldes

L Peter Ragnarsson
2. Erik Walldön

Förtiden intill årsstämman 2016 omvaldes bolagets revisor
PricewaterhouseCoopers AB med Magnus Willfors (huvudansvarig revisor) och
Sofia Götmar-Blomstedt.

14 S Utseende av ledamöter till valberedningen samt antagande av instruktion för
valberedningen
Valberedningens förslag till utseende av ledamöter till Valberedningen samt
instru ktio n för Valbered n i n gen presenterades.

Stämman beslöt att anta Valberedningens förslag till utseende av ledamöter till
Valberedningen samt antagande av instruktion för Valberedningen enligt Bilaga 3.

15 S Styrelsens förslag till beslut avseende riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare
Beslöts att anta styrelsens forslag till riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare enligt Bilaqa 4.

16 S Ändring av bolagsordningens p. 4 och minskning av aktiekapitalet.
Beslöts att anta styrelsens förslag om ändring av bolagsordningens p. 4 enligt
Bilaga 5 samt styrelsens förslag till minskning av aktiekapitalet enligt Bilaqa 6.

Bolagsordningens nya lydelse efter genomförandet av ändringen framgår av
Bilaqa 7.

17 S Ändring av bolagsordningens p. 5
Beslöts att anta styrelsens forslag om ändring av bolagsordningens p. 5 enligt
Bilaqa 8.

Bolagsordningens nya lydelse efter genomförandet av ändringen framgår av
Bilagä 7. ,4n
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Vid protokollet:

Arne Källön

Sammanläggning av aktier
styrelsens förslag till beslut om sammanläggning av aktier enligt Bilaga 9
presenterades.

Stämman beslutade om sammanläggning av aktier i enlighet med styrelsens
forslag.

Beslut om nyemission
Styrelsens forslag till beslut om nyemissioner presenterades.

Stämman beslutade om nyemissioner i enlighet med Bilaga 10.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
Styrelsens förslag till bemyndigande enligt Bilaga 11 presenterades.

Stämman beslöt att anta styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, fram till
nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission enligt Bilaga
11.

Annat ärende, som uppkommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller
bolagsordningen
Konstaterades att det ej forelåg övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits
till stämman.

Konstaterades att det ej förelåg övriga ärenden som ankommer på stämman enligt
aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Bemyndigande för verkställande direktören att vidta de formella justeringar i
besluten som kan visa sig erforderliga i samband med registrering och
verkställighet därav.
Verkställande direktören bemyndigades att göra de smärre justeringar i stämmans
beslut enligt punkterna 16-20 som kan visa sig erforderliga isamband med
registrering och verkställighet därav.

Avslutande av årsstäm man
Det antecknades att samliga beslut varit enhälliga.

Förklarades årsstämman avslutad.

Justeras:
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Årsstämma i Genovis AB (pubt)
Bilasa 2

Aktieägare i GenovisAB (pubt) katlas härmed titt årsstämma tisdagen den 20 mars 2012
ktockan 17:00, Scheelevägen22 i Lund.

16.30 - 17 .00 Registrering
17 .00 Årsstämman inteds

Efter stämman serveras en lättare förtäring

Förstag titt dagordning

1. Öppnande av stämman.
2. Va[ av ordförande vid stämman.
3. Justering av röstlängden.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av en eller två justeringspersoner.
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankaltad.
7. Framtäggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncern redovisningen och koncern revisionsberättelsen.
8. Verkstättande direktörens anförande, varefter aktieägarna bereds tittfätte att stätta
eventuetta frågor titt verkstättande direktören, styrelsens ordförande och revisorn.
9. Beslut
a) om fastställande av resuttat- och batansräkning samt koncernresuttaträkningen och
koncernbatansräkningen
b) om disposition beträffande botagets resultat enligt den faststättda balansräkningen
c) om ansvarsfrihet för styretseledamöter och verkstättande direktören
10. Bestämmande av det antaI styretseledamöter och styretsesuppleanter som ska vätjas
av stämman.
1'1. Faststätlande av arvode åt styrelsen.
12. Faststättande av arvode åt revisorn.
13. Vat av styrelse, styretsens ordförande och av revisor.
14. Utseende av ledamöter titt valberedningen samt antagande av instruktion för
valberedningen.
1 5. Styrelsens förstag titt bestut avseende rikttinjer för ersättning titt tedande
befattningshavare.
16. Minskning av aktiekapitatet och ändring av botagsordningens punkt 4
17. Ändring av bolagsordningens punkt 5

18. Bestut om sammantäggning av aktier
19. Beslut om nyemission
20. Bemyndigande för styrelsen att bestuta om nyemission.
21. Annat ärende, som uppkommer på årsstämman entigt aktiebotagstagen etter
bolagsordningen.
22. Bemyndigande för verkstättande direktören att vidta de formelta justeringar i bestuten som kan
visa sig erfordertiga i samband med registrering och verkstättande därav.
23. Avstutande av årsstämman.

Beslutsförslag:

Punkt 16 Styrelsens förstag till beslut om minskning av aktiekapitatet

Styrelsen förestår att botagsstämman bestutar om minskning av botagets aktiekapitaI med



24925 363,2 kronor titt 2 769 484,8 kronor i entighet med ABL 20 kap 1S p1. Minskningen innebär
att kvotvärdet per aktie minskar från 0,40 kronor titt 0,04 kronor.

p.4 Aktiekapital

Aktiekapitatet ska utgöra tägst tvåmitjonerfyrahundratusen (2 400 000) SEK och högst
niomiljonersexhundratusen (9 600 000) SEK.

För giltigt beslut under punkt 16 krövs att stömmans beslut bitröds av aktieögare med minst tvö
tredjedelar ov såvöl de ovgivna rösterno som de vid stömman företrödda aktierna.

Punkt 17 Ändring av botagsordningens p.5

För att möjtiggöra den sammantäggning av Botagets aktier som föreslås ipunkt 1B förestår
styrelsenatt botagsstämman beslutar om att gränserna för antatet aktier entigt p. 5 i Botagets
botagsordning ändras i erforderlig utsträckning.

p.5. Antalet aktier

Antatet aktier ska vara tägst sexmitjoner (6 000 000) och högst tjugofyramiljoner (24 OOO 000). För
giltigt beslut under punkt 17 krövs att stömmans beslut bitröds ov aktieögare med minst två
trediedelar av såvöl de avgivna rösterna som de vid stömman företrödda oktierno.

Punkt 18 Styretsens förslag ti[[ beslut om sammantäggning av aktier

Antalet aktier i bolaget ska minskas genom att aktierna täggs samman 1:10, vitket innebär att 10
aktier läggs samman titlen aktie. Avstämningsdag för sammantäggningen ska vara den 10 aprit
2012.

Styrelsen förestås vara bemyndigad att ändra datum för avstämningsdag samt vidta de övriga
åtgärder som erfordras vid sammantäggningens genomförande.

Bestut enligt förslaget får verkstättas endast under förutsättning av att överenskommelse träffats
med en e[[er ftera aktieägare om att de vedertagsfritt och genom Euroclear Sweden AB:s försorg ska
titthandahåtta sådana aktieägare vars aktieinnehav inte är jämnt detbara med 10 så många aktier
att deras respektive aktieinnehav blir jämnt detbara med 10.

Förslaget innebär att om sammantäggningen genomförs, kommer antalet aktier att minska från 69
237 120 titt 6 923 712 vitket skulle innebära ett kvotvärde om 0,4 kronor/aktie efter
sammanläggningen.

För giltigt beslut under punkt 18 krövs att stömmans beslut bitröds av aktieögare med minst två
tredjedelar av såvöl de avgivna rösterna som de vid stömman företrödda aktierna.

Punkt 19 a Bestut om nyemission

Styrelsens föreslår årsstämman att fatta bestut om en nyemission med företrädesrätt för befinil.iga
aktieägare varvid två (2) befinttiga aktier berättigar titt teckning av en (1 ) ny aktie titt en
teckningskurs om 3,50 SEK/aktie. Genom beslutet ska aktiekapitatet kunna öka med sammantagt
högst 1 384742,4 SEK genom utgivandet av högst 3 461 856 aktier. Emissionen innebär en
utspädningseffekt om 33 %.

För det fatt samttiga aktier inte tecknas med företrädesrätt ska styrelsen bestuta om tittdelning av
aktier tit[ annan som tecknat utan stöd av företrädesrätt inom ramen för nyemissionens högsta
betopp. Sådan tittdetning ska i första hand ske titt dem som tecknat aktier med stöd av
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företrädesrätt varvid tittdetning ska ske pro rata i förhåttande till deras teckning med stöd av
teckningsrätter, och i andra hand de som anmätt intresse om att teckna aktier utan teckningsrätt,
pro rata i förhåttande tit[ deras anmätda intresse.

Efter genomförd nyemission kommer aktiekapitalet att uppgå titt maximatt 4 154 227,2 SEK och
antalet aktier titl maximatt 10 3B5 568. Botaget tiltförs 12,1 miljoner kronor kronor före
emissionskostnader.

Emissionen är i sin hethet garanterad genom skrifttiga teckningsförbindelser och garantier.
Teckningsförbindelserna uppgår titt 22,3 % av teckningsbeloppet. Garantier har stättts av Genovis
huvudägare Mikaet Lönn och LMK Ventures AB.

Tidplan för nyemissionen

16 aprit 2012 Sista dag för handel i Genovisaktien inktusive rätt att dettaga i nyemissionen.

19 aprit 2012 Avstämningsdag för dettagande i nyemissionen, d v s de aktieägare som är
registrerade i Genovis aktiebok denna dag erhåller teckningsrätter för dettagande i
nyemissionen.

25 aprit - 10 maj 2012 Teckningstid. Teckning med företrädesrätt sker genom kontant
betatning under teckningstiden. Anmätan av intresse om teckning kan ske under heta
teckningstiden.

Beslutet förutsötter öndring av bolagsordningens p.4 och 5.

Punkt 19b

Styrelsens föreslår årsstämman att fatta bestut om en nyemission riktad titt LMK Ventures AB.
Genom bestutet ska aktiekapitatet kunna öka med sammantagt högst 580 000 SEK genom utgivandet
av högst 1 450 000 aktier. Tittdetning får endast ske under förutsättning att emissionen i punkt 1 9a
futltecknas. Styretsen tittdetar aktierna inom ramen för emissionens högsta betopp och
teckningskursen ska vara 3,50 SEK i överenstämmelse med kursen i företrädesemissionen. Teckning
av de nya aktierna ska[[göras under tiden från och med den 10 maj 2012 titt och med den 20 maj
2012. De nya aktierna skatt medföra rätt titt utdetning från och med räkenskapsåret2012. Skätet för
awiketse från aktieägarnas företrädesrätt är att tittgodose intresset från LMK Ventures AB i den
föregående emissionen.

För giltigt beslut under punkt 19b krövs att stömmans beslut bitröds av aktieögare med minst två
tredjedelar av såvöl de avgivna rösterna som de vid stömman företrödda aktierna.
Beslutet förutsötter öndring av bolagsordningens p.4 och p5.

Punkt 20 Bemyndigande för styretsen att bestuta om nyemission

Styretsen förestår att stämman bemyndigar styrelsen att vid ett etter ftera tittfätten under tiden
fram titt nästkommande årsstämma, med etler utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om
nyemission av aktier, konvertibter etler teckningsoptioner. Nyemission ska kunna ske mot kontant
betatning och/etler med bestämmetse om apport elter kvittning elter etjest med vittkor. Utgivande
av nya aktier ska ske på marknadsmässiga viltkor. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska
aktiekapitatet kunna ökas med sammanlagt högst 1 600 000 kronor genom utgivande av sammantagt
högst 4 000 000 nya aktier vid futt teckning.

För giltigt beslut under denna punkt krövs att stömmans beslut bitröds av aktieögare med minst
två
tredjedelar av såvöl de avgivna rösterna som de vid stiimman företrödda aktierna.



Rätt att delta i årsstämman

Rätt att detta i Genovis årsstämma har den aktieägare som dels är registrerad den '14 mars 2012 i
den utskrift av aktieboken som förs av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB), dels anmäter sin
avsikt att detta i årsstämman ti[[Genovis AB senast den 14 mars 2012 k[.12.00.

Registrering i aktieboken

Endast ägarregistrerade innehav återfinns i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda
aktieboken. För att aktieägare med förvaltarregistrerade aktier ska ha rätt att detta i årsstämman
fordras att aktierna ägarregistreras. Aktieägare som har förvattarregistrerade aktier bör av den
bank etler fondhandlare som förvaltar aktierna begära tittfättig ägarregistrering s.k.
rösträttsregistrering, ett par bankdagar före den 14 mars 2012.

Anmätan

Anmälan om deltagande i stämman kan ske
per post till Genovis AB (pubt), Box 790, 220 07 Lund
per telefon 046-10 1230
per fax 046-12 80 20
per e-mail: U&@ge!9y!.!q!q

Vid anmälan bör aktieägare uppge

namn/bolagsnamn
personn ummer/ registreringsn ummer
adress, telefonnummer
namn och personnummer avseende eventueltt ombud
namn på eventuellt medfötjande biträde/n

Handlingar mm.

Förstaget angående bestut om nyemission samt bemyndigande för styrelsen att bestuta om ökning
av aktiekapitatet kommer att håttas tiltgängtigt från och med 28 februari 2012 och sänds titt
aktieägare som så begär och uppger sin postadress. övriga handtingar såsom årsredovisning,
revisionsberättetse, bolagsordning, futtmaktsformutär samt de övriga förslagen titt bestut kommer
att håttas tittgängtiga på botagets kontor med adress Scheetevägen 22, postadress Box 7gO,22O 07
Lund och på botagets hemsida www.genovis.com från och med den 6 mars och sänds titt aktieägare
som så begär och uppger sin postadress.

Aktieägare erinras om sin rätt att begära upptysningar en[. 7 kap 32 S

To Engtish speaking shareholders

The notice to attend the Annual Shareholders' Meeting is availabte in Engtish on www.genovis.com
Lund den 20 februari 2012

Styretsen



Bilaqa 3
Utseende av ledamöter till valberedningen samt antagande av instruktion för
valberedningen

Valberedningen föreslår att valberedningen inför årsstämman 2013 ska bestå av
representanter för de fyra största aktieägarna per den 30 september 2012, som inte är
ledamöter i styrelsen. Valberedningen skall utse ordförande inom sig. Det åligger styrelsens
ordförande att sammankalla valberedningen. Om någon ägare avböjer att delta i

valberedningen skall rätten att utse en representant övergå till närmast största aktieägare
som inte är representerad i valberedningen. Om det till foljd av ägarförändringar bedöms
lämpligt äger valberedningen erbjuda ytterligare aktieägare plats i valberedningen, dock så
att det sammanlagda antalet ledamöter inte ska överstiga fem. Om ledamot i valberedningen
skulle lämna denna innan dess arbete är slutfört ska, om valberedningen bedömer det
erforderligt, valberedningen uppmana samma aktieägare eller, om denna inte längre tillhör
de större aktieägarna, storleksmässigt nästkommande aktieägare att utse en ersättare.
Sådan ändring ska tillkännages på bolagets hemsida.

Valberedningen skall arbeta fram förslag att foreläggas årsstämman 2013 för beslut vad
avser ordförande vid stämman, ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, arvode till
styrelsen och revisorn samt principer for utseende av valberedning. Valberedningens
mandatperiod löper till dess ny valberedning utsetts i enlighet med beslut om utseende av
valberedning vid årsstämman 2012.

Valberedningen foreslår att ersättning endast skall utgå för direkta kostnader i samband med
uppdraget.



styrelsen föreslår årsstämman, den 20 mars 2012, att besluta
ersättning till ledande befattningshavare.

Dessa riktlinjer gäller för anställningsavtal som ingås efter det att riklinjerna godkänts av
årsstämman och för ändringar i befintliga anställningsavtal som görs dårefterl
Grundprincipen är att ledningens och verkställande direktcirens ersättning och andra
anställningsvillkor skall vara konkurrenskraftiga för att säkerställa att GeÄovis AB kan
attrahera och behålla ledande befattningshavare.

Principerna för fasta ersättningar

Ledningens och verkställande direktörens fasta ersättningar skall vara konkurrenskraftiga
och baseras på den enskildes ansvarsområde och prestalion.

Principer för rörliqa ersättninqar

lngen rörlig ersättning skall utgå till ledningen och verkställande direktören. Styrelsen skall
varje år överväga om ett aktie- eller aktiekurs anknutet incitamentsprogram skall föreslås
årsstämman eller inte. Det är årsstämman som beslutar om sådana inäitamentsprogram.

Pensioner

Ledningen och verkställande direktören har rätt till premiebestämd pension.

U p psäg n i ng och avg ång svede rt ag

För verkställande direktÖren är uppsägningstiden från företagets sida 12 månader och från
individens sida 6 månader. För ledningspersoner ar uppsagÄingstiden från företagets sida 6
månader och från individens sida 6 månader, Dessutom kan verkställande direktören i vissa
fall, under forutsättning att det är företaget som sagt upp anställningen, erbjudas 12
månadslöner' Styrelsen får frångå dessa riktlinjer öm det i ett enskilt fall finns särskilda skälför det.

Antalet ledande befattningshavare kommer under 2012 afi utökas från en till två personer
utöver Vd' Bolagets åtagande gentemot ledande befattningshavare och verkställande
direktören beräknas kosta koncernen 3 5gg 060 SEK.

Bilasa 4
om följande riktlinjer för



Bilasa 5
Ändring av Bolagsordningens p.4 (p 16)

Styrelsen foreslår ändring av bolagsordningens paragraf 4 enligt nedan.

4. Aktiekapitalet

Aktiekapitalet ska utgöra lägst tvåmiljoner fyrahundratusen (2 400 000) SEK och högst
niomiljoner sexhundratusen (9 600 000) SEK



Bilasa 6
Förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet

Styrelsen foreslår att bolagsstämman beslutar om minskning av bolagets aktiekapital med
24 925 363,2 kronor fl|2 769 484,8 kronor i enlighet med ABL 20 kap 1S p1 Minskningen
innebär att kvotvärdet per aktie minskar från 0,40 kronor till 0,04 kronor.



Bilaqa 7
Bolagsordning för Genovis AB, 556574-5345

1. Firma
Bolagets firma är Genovis Aktiebolag (publ).

2. Styrelsens säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Lunds kommun.

3. Verksamhet
Bolaget skall bedriva, genom förvärv av hela eller delar av företag och
immateriella rättigheter och via egen forskning och utveckling, kommersialisering
av högteknologiska produkter och metoder inom bioteknologi och medicinsk
teknik samt äga och forvalta värdepapper och fast egendom samt därmed förenlig
verksamhet.

4. Aktiekapitatet
Aktiekapitalet ska utgöra lägst tvåmiljoner fyrahundratusen (2 400 000) SEK och
högst niomiljoner sexhundratusen (9 600 000) SEK.

5. Antalet aktier
Antalet aktier ska vara lägst sex miljoner (6 000 000) och högst tjugofyra miljoner
(24 000 000).

6. Styrelse
Styrelsen skall bestå av tre (3) till tio (10) ledamöter med högst (5) fem
suppleanter.

7. Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens
och verkställande direktörens forvaltning skall en (1) revisor med eller utan
suppleant eller ett registrerat revisionsbolag utses. Revisor och revisorsuppleant
skall vara auktoriserade revisorer. Uppdraget som revisor gäller till slutet av den
årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. Vid
omval kan stämman bestämma att uppdraget skall gälla till slutet av den
årsstämma som hålls under det tredje räkenskapsåret efter revisorsvalet.

8. Kallelse
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och lnrikes
Tidningar samt på bolagets hemsida. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens
lndustri.

För att få delta i bolagsstämman skall aktieägare göra en anmälan härom till
bolaget fore klockan 12.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna
dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton
eller nyårsafton och får inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

9. Arsstämma
Arsstämma hålls årligen inom sex månader från räkenskapsårets utgång. På
årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Justering av röstlängden



3. Godkännande av dagordningen
4. Val av justeringsmän
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i

förekommande fall koncernredovisningen och
koncernrevisio nsberättelsen.

7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
i förekommande fall koncernresultaträkningen och
koncernbalansräkningen.

8. Beslut om disposition av vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen.

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande
direktören.

10. Bestämmande av det antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
som skall väljas av stämman.

11. Fastställande av arvode åt styrelsen.
12. Fastställande av arvode åt revisorn
13. Val av styrelse och styrelsens ordförande.
14. Val av, i förekommande fall, revisor.
15. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller

bolagsordningen

10. Rösträtt på bolagsstämma
Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda
och företrädda aktier, utan begränsning i röstetalet.

1 1. Bolagets räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

1 2. Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen
(1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Antagen vid årsstämman den 20 mars 2012.



Bilasa I
Ändring av Bolagsordningens p.5 (p 18)

Styrelsen föreslår ändring av bolagsordningens paragraf 5 enligt nedan.

5. Antalet aktier

Antalet aktier ska vara lägst sex miljoner (6 000 000) och högst tjugofyra miljoner
(24.000.000).



Bilaga 9
Styrelsens förslag till beslut om sammanläggning av aktier (p 18)

Antalet aktier i bolaget ska minskas genom att aktierna läggs samman 1:10, vilket innebär
att 10 aktier läggs samman till en aktie. Avstämningsdag för sammanläggningen ska vara
den 10 april 2012. Styrelsen föreslås vara bemyndigad att ändra datum för avstämningsdag
samt vidta de övriga åtgärder som erfordras vid sammanläggningens genomforande.

Beslut enligt förslaget får verkställas endast under forutsättning av att överenskommelse
träffatsmed en eller flera aktieägare om att de vederlagsfritt och genom Euroclear Sweden
AB:s försorg ska tillhandahålla sådana aktieägare vars aktieinnehav inte är jämnt delbara
med 10 så många aktier att deras respektive aktieinnehav blir jämnt delbara med 10.

Förslaget innebär att om sammanläggningen genomfors, kommer antalet aktier att minska
från 69 237 120 till6 923 712vilket skulle innebära ett kvotvärde om 0,4 kronor/aktie efter
sammanläggningen.



Bilasa 10

Beslut om nyemission (19a)

Styrelsens föreslår årsstämman att fatta beslut om en nyemission med företrädesrätt för
befintliga aktieägare varvid två (2) befintliga aktier berättigar till teckning av en (1) ny aktie till
en teckningskurs om 3,50 SEK/aktie. Genom beslutet ska aktiekapitalet kunna öka med
sammanlagt högst 1 384 742,4 SEK genom utgivandet av högst 3 461 856 aktier.
Emissionen innebär en utspädningseffekt om 33 %.

Följande villkor skall gälla för emissionen:

1. Bolagets aktieägare skall äga företrädesrätt att teckna de nya aktierna, varvid två
befintliga aktier berättigar till teckning av en ny aktie.

2. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med
företrädesrätt teckna nya aktier skall vara den 19 april.

3. För envar tecknad aktie skall erlfggas ett kontant belopp om tre kronor och femtio öre
(3,50 SEK)

4. För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av företrädesrätt skall styrelsen tillåta
teckning via anmälningssedel.

5. Teckning av de nya aktierna skall göras under tiden från och med den 25 april 2012 till
och med den 10 m{2012. Teckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom samtidig
kontant betalning. Teckning av aktier utan foreträdesrätt skall ske på teckningslista under
samma tid. Betalning för aktier tecknade utan företrädesrätt ska erläggas senast tredje
bankdagen efter det att besked om tilldelning avsänts till tecknaren.

6. För det fall samtliga aktier inte tecknas med företrädesrätt skall styrelsen besluta om
tilldelning av aktier till annan som tecknat utan stöd av företrädesrätt inom ramen för
nyemissionens högsta belopp. Sådan tilldelning skall i första hand ske till dem som tecknat
aktier med stöd av företrädesrätt varvid tilldelning skall ske pro rata i förhållande till deras
teckning med stöd av teckningsrätter, och i andra hand de som anmält intresse om att
teckna aktier utan teckningsrätt, pro rata i förhållande till deras anmälda intresse.

7. Styrelsen skall äga rätt att förlänga teckningstiden, dock maximalt med 14 dagar.

8. De nya aktierna skall medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag for
utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket.

9 Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.

10. Verkställande direktören bemyndigas att göra sådana smärre justeringar i

emissionsbeslutet som krävs för ärendets registrering hos Bolagsverket och Euroclear
Sweden AB (tidigare VPC AB).



Beslut om riktad nyemission (19b)

Styrelsens föreslår årsstämman att fatta beslut om en nyemission riktad till LMK Ventures
AB. Genom beslutet ska aktiekapitalet kunna öka med sammanlagt högst 580 000 SEK
genom utgivandet av högst I 450 000 aktier. Tilldelning får endast ske under förutsättning
att emissionen i punkt 19a fulltecknas. Styrelsen tilldelar aktierna inom ramen för
emissionens högsta belopp och teckningskursen ska vara 3,50 SEK i överenstämmelse med
kursen i företrädesemissionen. Teckning av de nya aktierna skall göras under tiden från och
med den 10 maj 2012til|och med den 20 maj2012. Betalning ska erläggas senast fem
dagar efter aktierna tecknats. Den nya aktierna skall medfora rätt till utdelning första gången
på den avstämningsdag for utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har
registrerats vid Bolagsverket.

Skälet för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att tillgodose intresset från LMK
Ventures AB i den föregående emissionen.

För giltigt beslut under punkt 19b krävs att stämmans beslut biträds av aktieägare med minst
två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningens p.4 och p5.



Bilaqa 11

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att vid
ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller
utan foreträdesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, konvertibler
eller teckningsoptioner. Nyemission ska kunna ske mot kontant betalning och/eller
med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor.

Utgivande av nya aktier ska ske på marknadsmässiga villkor.

Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska aktiekapitalet kunna ökas med
sammanlagt högst 1 600 000 kronor genom utgivande av sammanlagt högst
4.000.000 nya aktier vid full teckning.

Beslutet förutsätter änd ri n g av bol agsord n i n gen.

Ett beslut av årsstämman om att awika från aktieägarnas foreträdesrätt är giltigt
endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de
avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.


