
 

 

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i 

Disruptive Pharma AB (publ), org.nr 559310-

6361, den 10 december 2021, i Uppsala 

 

 

Närvarande: Enligt förteckning i Bilaga 1, med angivande av antal aktier och röster för 

envar röstberättigad. 

 

§ 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman  

Bolagsstämman förklarades öppnad av Marie Ehrling, som utsågs till ordförande 

vid stämman. Det antecknades att ordförande anmodat Stefan Ström att som 

sekreterare föra dagens protokoll. 

Det antecknades att den extra bolagsstämman hölls enligt 20 § lagen (2020:198) 

om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och 

föreningsstämmor, innebärande att aktieägarna endast får utöva sin rösträtt vid 

bolagsstämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § i ovan 

angivna lag. 

Redovisning av resultatet av poströster avseende varje punkt på dagordningen 

som omfattas av poströster framgår av Bilaga 2. I bilagan anges således för 

varje beslut dels antalet röster för och emot, dels antalet röster som aktieägare 

som upptagits i röstlängden har avstått från att avge, dels antalet aktier för vilka 

röster har avgetts, dels den andel av aktiekapitalet som dessa röster 

representerar. 

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd  

Det beslutades att godkänna förteckningen enligt Bilaga 1 som röstlängd vid 

dagens bolagsstämma. 

§ 3. Godkännande av dagordning 

Beslutades att godkänna den dagordning som framgått av kallelsen till stämman. 

§ 4. Val av en justeringsperson 

Det beslutades att dagens protokoll skulle justeras förutom av ordföranden, av 

Peter Åsberg. Det antecknades att justeringspersonens uppdrag även innefattar 

att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i 

stämmoprotokollet. 

§ 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad  

Det antecknades att kallelse till stämman skett genom annons i Post- och Inrikes 

Tidningar den 12 november 2021 samt genom att kallelsen hållits tillgänglig på 

Bolagets webbplats den 12 november 2021. Det antecknades vidare att det 

kallelsen annonserats i Svenska Dagbladet den 12 november 2021 och att 

kallelse till stämman skett i behörig ordning. 

Stämman fann således att den blivit behörigen sammankallad. 



§ 6. Beslut om antagande av ny bolagsordning  

Beslutades att anta en ny bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag, 

Bilaga 3.  

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de mindre justeringar 

som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos 

Bolagsverket.   

§ 7. Stämmans avslutande  

Ordföranden förklarade stämman avslutad.  
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