Org. nr 556238-4361

§1

Protokoll
fört
vid
extra
bolagsstämma
i
Medivir
Aktiebolag torsdagen den 11
mars 2021.

Val av ordförande vid stämman

Valdes Helena Levander till ordförande. Noterades att bolagets CFO Magnus
Christensen hade fått i uppdrag att föra protokollet.
Antecknades vidare att extra bolagsstämman hållits enligt 20 och 22 §§ lagen
(2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolagsoch föreningsstämmor, innebärande att deltagande i extra bolagsstämman endast
kunnat ske genom förhandsröstning. Kallelsen bifogas som Bilaga 1.
Det förhandsröstningsformulär som använts för förhandsröstningen bifogas som
Bilaga 2.
Sammanställning av det samlade resultatet av förhandsröster, på varje punkt som
omfattas av förhandsröster, bifogas som Bilaga 3, vari framgår de uppgifter som
anges i 26 § ovan angivna lag 2020:198.
§2

Val av en justeringsperson att underteckna protokollet

Valdes Anders Hallberg att jämte ordföranden justera protokollet samt att
kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blivit korrekt återgivna.
§3

Upprättande och godkännande av röstlängd

Godkändes bifogad förteckning, Bilaga 4, att gälla som röstlängd vid stämman.
§4

Godkännande av dagordning

Godkändes det förslag till dagordning som intagits i kallelsen till stämman.
§5

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.
§6

Beslut om riktad nyemission av aktier

Beslöts, med erforderlig majoritet, i enlighet med styrelsens förslag enligt
Bilaga 5, om riktad nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, innefattande beslut om att bemyndiga den verkställande direktören
att vidta de eventuella smärre justeringar i beslutet som krävs för registrering hos
Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.
Antecknades att beslutet biträddes av aktieägare med mer än nio tiondelar (9/10)
såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
Handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen har hållits tillgängliga för
aktieägarna, Bilaga 6 och Bilaga 7.
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Vid protokollet:

Justeras:

Magnus Christensen

Helena Levander

Anders Hallberg
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Bilaga 1
Kallelse
_______________________________________________________________________

Kallelse till extra bolagsstämma i Medivir AB (publ)
Aktieägarna i Medivir AB, org. nr 556238-4361, med säte i Stockholms län, Huddinge kommun, hälsas
välkomna till extra bolagsstämma torsdagen den 11 mars 2021.
För att motverka spridning av Covid-19 har styrelsen beslutat att den extra bolagsstämman kommer att
genomföras enbart genom förhandsröstning, utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående.
Medivir välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid denna extra bolagsstämma genom
förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler, i den ordning som anges nedan. Information om de vid
den extra bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 11 mars 2021 så snart utfallet av röstningen är
slutligt sammanställt.
Aktieägarna kan i förhandsröstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den
föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren
förhandsröstningsstämma. Sådan fortsatt stämma ska äga rum om extra bolagsstämman beslutar om det
eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det. Aktieägarna erinras om sin rätt att
begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Förutsättningar för att delta vid extra bolagsstämman
Den som önskar delta, genom förhandsröstning, i extra bolagsstämman ska dels vara upptagen som
aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 3 mars 2021, dels anmäla sig hos
bolaget för deltagande vid extra bolagsstämman genom att avge sin förhandsröst enligt instruktionerna
onsdagen den 10 mars 2021.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste, för att ha
rätt att delta i stämman, låta registrera om aktierna i eget namn. Sådan registrering, som kan vara tillfällig,
måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB fredagen den 5 mars 2021, vilket innebär att aktieägaren i
god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren.

Förhandsröstning
Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt
22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och
föreningsstämmor.
För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Medivirs hemsida
www.medivir.se. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan.
Det ifyllda formuläret måste vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast onsdagen den 10 mars 2021.
Formuläret kan skickas med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.eu eller med post till Medivir AB,
personer kan även avge förhandsröst elektroniskt genom verifiering med BankID via Medivirs hemsida. Om
aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk
person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte
förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs.
förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av
förhandsröstningsformuläret.
För frågor om stämman eller för att få förhandsröstningsformuläret skickat per post, vänligen kontakta
Euroclear Sweden AB på telefon 08-402 92 37 (måndag-fredag kl. 8.30-16.00).
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Förslag till dagordning
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Val av ordförande vid stämman.
Val av en justeringsperson att underteckna protokollet.
Upprättande och godkännande av röstlängd.
Godkännande av dagordning.
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
Beslut om riktad nyemission av aktier.

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)
Styrelsen föreslår att Helena Levander väljs till ordförande på stämman eller, vid hennes förhinder, den
som styrelsen istället anvisar.

Val av en justeringsperson att underteckna protokollet (punkt 2)
Till person att jämte ordföranden justera protokollet föreslås Anders Hallberg eller, vid hans förhinder, den
som styrelsen istället anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och
att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3)
Den röstlängd som föreslås godkänd under punkt 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av
Euroclear Sweden AB på uppdrag av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna
förhandsröster, som kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonen.

Beslut om riktad nyemission av aktier (punkt 6)
Som offentliggjordes den 7 februari 2021 föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om att anskaffa
cirka 27 828 000 kronor genom en riktad nyemission av högst 3 600 000 nya B-aktier. Rätt att teckna de nya
B-aktierna i emissionen ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma LINC AB. Syftet med
emissionen, och anledningen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att stärka bolagets
institutionella ägarbas och likviden kommer att användas i syfte att accelerera Bolagets befintliga affärsplan
med huvudsakligt fokus på utvecklingen av MIV-818. Teckningskursen för aktierna ska vara 7,73 kronor per
aktie, motsvarande stängningskursen för Medivirs aktie per 5 februari 2021.

Majoritetskrav
För giltigt beslut enligt punkt 6 krävs bifall av minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de
vid stämman företrädda aktierna.

Aktier och röster
I bolaget finns per dagen för denna kallelse 24 287 818 aktier av serie B, motsvarande lika många röster.
Bolaget innehar 11 413 egna aktier av serie B.

Aktieägares frågerätt
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan
ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på
bedömningen av ett ärende på dagordningen och bolagets förhållande till andra bolag inom koncernen.
Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Medivir AB, Box 1086, 141 22 Huddinge, eller via
e-post till info@medivir.com, senast den 1 mars 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls
tillgängliga hos Medivir AB, Lunastigen 5, 141 22 Huddinge, och på www.medivir.se, senast den 6 mars
2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin
adress.

Dokumentation
Handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551) och styrelsens fullständiga förslag kommer senast
tre veckor före stämman hållas tillgängliga hos bolaget, Medivir AB, Lunastigen 5, 141 22 Huddinge, och på
webbplatsen www.medivir.se. Handlingarna kommer också att sändas till aktieägare som begär det och
uppger sin postadress.
Fullmaktsformulär för den som vill förhandsrösta genom ombud finns på bolagets hemsida,
www.medivir.se, och sänds till de aktieägare som begär det.
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Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns
tillgänglig på Euroclears hemsida www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammorsvenska.pdf. Medivir AB (publ) har organisationsnummer 556238-4361 och säte i Huddinge kommun.
Huddinge i februari 2021
Medivir AB (publ)
Styrelsen
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Bilaga 2
Poströstningsformulär
_______________________________________________________________________

ANMÄLAN OCH FORMULÄR FÖR FÖRHANDSRÖSTNING
genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta
genomförandet av bolags- och föreningsstämmor
Formuläret ska vara Euroclear Sweden AB (som administrerar formulären å Medivirs
vägnar) tillhanda senast onsdagen den 10 mars 2021.
Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens
samtliga aktier i Medivir AB, org.nr 556238-4361, vid extra bolagsstämma torsdagen den
11 mars 2021. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ
nedan.
Aktieägare

Personnummer/organisationsnummer

Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för aktieägare som är juridisk person):
Undertecknad är styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i aktieägaren och
försäkrar på heder och samvete att jag är behörig att avge denna förhandsröst för aktieägaren
och att förhandsröstens innehåll stämmer överens med aktieägarens beslut
Försäkran (om undertecknaren företräder aktieägaren enligt fullmakt): Undertecknad försäkrar
på heder och samvete att bilagd fullmakt överensstämmer med originalet och inte är återkallad

Ort och datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Telefonnummer

E-post

Gör så här:
Fyll i samtliga uppgifter ovan
Markera valda svarsalternativ nedan
Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Ifyllt och undertecknat formulär får även
inges elektroniskt och ska då skickas via e-post till GeneralMeetingService@euroclear.eu
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även avge förhandsröst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden ABs
webbplats, https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy
Om aktieägaren är en fysisk person som förhandsröstar personligen är det aktieägaren själv
som ska underteckna vid Namnteckning ovan. Om förhandsrösten avges av ett ombud
(fullmäktig) för en aktieägare är det ombudet som ska underteckna. Om förhandsrösten avges
av en ställföreträdare för en juridisk person är det ställföreträdaren som ska underteckna
Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om
aktieägaren är en juridisk person måste registreringsbevis eller annan behörighetshandling
biläggas formuläret
Observera att en aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera
aktierna i eget namn för att få rösta. Instruktioner om detta finns i kallelsen till stämman
Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att nedan markera ett av de angivna
svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Om aktieägaren önskar avstå från att rösta i
någon fråga, vänligen avstå från att markera ett alternativ. Om aktieägaren har försett formuläret
med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är rösten
(dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig. Endast ett formulär per aktieägare kommer att
beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det senast daterade formuläret att beaktas.
Om två formulär har samma datering kommer endast det formulär som sist kommit Euroclear
Sweden AB tillhanda att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas
utan avseende.
Förhandsröstningsformuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara Euroclear
Sweden AB tillhanda senast onsdagen den 10 mars 2021. Förhandsröst kan återkallas fram till och
med onsdagen den
10 mars 2021 genom att kontakta Euroclear Sweden AB via e-post
eller per telefon till 08-402 92 37 (måndag-fredag kl. 8.30-16.00).
För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelsen och fullständiga förslag på Medivirs
webbplats www.medivir.se.
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som
finns tillgänglig på Euroclears hemsida www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicybolagsstammor-svenska.pdf.
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Extra bolagsstämma i Medivir AB den 11 mars 2021
Svarsalternativen nedan avser de framlagda förslag som anges i kallelsen till den extra
bolagsstämman och som tillhandahålls på bolagets webbplats.
1. Val av ordförande vid stämman.
Ja

Nej

2. Val av justeringsperson att underteckna protokollet.
Ja

Nej

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
Ja

Nej

4. Godkännande av dagordning.
Ja

Nej

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
Ja

Nej

6. Beslut om riktad nyemission av aktier.
Ja

Nej

Aktieägaren vill att beslut under en eller flera punkter i formuläret ovan ska anstå till fortsatt
bolagsstämma
(Ifylls endast om aktieägaren har ett sådant önskemål)
Ange punkt eller
(använd siffror):

punkter

Bilaga 3
Sammanställning av poströster
__________________________________________________________________________

Bilaga 4
Röstlängd
__________________________________________________________________________

Bilaga 5
Styrelsens i Medivir AB (publ) fullständiga förslag till beslut om riktad nyemission av
aktier
__________________________________________________________________________

Som offentliggjordes den 7 februari 2021 föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om att
anskaffa cirka 27 828 000 kronor genom en riktad nyemission av högst 3 600 000 nya Baktier.
Rätt att teckna de nya B-aktierna i emissionen ska, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, tillkomma LINC AB. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt i
den riktade nyemissionen är att stärka bolagets institutionella ägarbas och likviden kommer
att användas i syfte att accelerera Bolagets befintliga affärsplan med huvudsakligt fokus på
utvecklingen av MIV-818.
Teckningskursen för aktierna ska vara 7,73 kronor per aktie, motsvarande bolagets
stängningskurs per 5 februari 2021. För ytterligare information om den riktade emissionen av
aktier se Bilaga A.

Huddinge i februari 2021
Medivir AB (publ)
Styrelsen

Bilaga A
Riktad emission av aktier till LINC AB
__________________________________________________________________________

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bolagets aktiekapital ska ökas med högst
27 939 069,817022 kronor genom en riktad nyemission av högst 3 600 000 nya B-aktier
Aktieemissionen
Den högsta aktiekapitalsökningen är beräknad
baserad på bolagets kvotvärde vid dagen för utfärdandet av kallelsen till bolagsstämman.1
1. Rätt att teckna de nya aktierna i Aktieemissionen ska, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, tillkomma LINC AB.
2. Teckningskursen ska vara 7,73 kronor per aktie, motsvarande bolagets stängningskurs
per 5 februari 2021.
3. Teckningskursen överstiger de tidigare aktiernas kvotvärde. Det överstigande beloppet
ska tillföras den fria överkursfonden.
4. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske senast den 15 mars 2021. Teckning ska
ske på särskild teckningslista. Styrelsen ska dock äga rätt att förlänga teckningstiden.
5. Betalning för de tecknade aktierna ska ske senast den 15 mars 2021. Styrelsen ska
dock äga rätt att förlänga betalningstiden.
6. De nya aktierna i bolaget ska berättiga till utdelning från och med avstämningsdagen
för den utdelning som beslutas närmast efter Aktieemissionens registrering hos
Bolagsverket.
Vidare föreslås att den verkställande direktören bemyndigas att vidta de eventuella smärre
justeringar i beslutet som krävs för registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.
Syftet med Aktieemissionen, och anledningen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt,
är att stärka bolagets institutionella ägarbas och likviden kommer att användas i syfte att
accelerera Bolagets befintliga affärsplan med huvudsakligt fokus på utvecklingen av MIV818.
Ett beslut i enlighet med styrelsens förslag är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare
med minst nio tiondelar av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädda vid
stämman.

1

Efter registrering av bolagsstämmans beslut om företrädesemissionen och minskningarna av aktiekapitalet som
offentliggjordes den 13 januari 2021, samt av styrelsens beslut om att utnyttja övertilldelningsoptionen som
offentliggjordes den 5 februari 2021, beräknas bolagets kvotvärde uppgå till cirka 3,881338 kronor.

Bilaga 6
Handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen
__________________________________________________________________________
N.B. The English text is an in-house translation of the original Swedish text. Should there be any disparities
between the Swedish and the English text, the Swedish text shall prevail.

Medivir
av B-aktier. Med anledning därav avger styrelsen härmed enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen följande
redogörelse för händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning.
Medivir
directed issue of new class B shares. As a result thereof, the Board of Directors hereby gives the
with chapter 13, section 6 of the Swedish Companies Act.
Den 26 mars 2020 avlämnade Medivir årsredovisning avseende räkenskapsåret 2019, vilken
publicerades den 6 april 2020 och godkändes på årsstämman den 5 maj 2020 och därefter har
delårsrapporten avseende perioden 1 januari
31 mars 2020 offentliggjorts den 5 maj 2020,
delårsrapporten avseende perioden 1 januari 30 juni 2020 offentliggjorts den 20 augusti 2020 samt
delårsrapporten avseende perioden 1 januari 30 september 2020 offentliggjorts den 10 november
2020, som beskriver väsentliga händelser fram till detta datum. För perioden därefter har följande
händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning inträffat, vilka har offentliggjorts via
https://www.medivir.se/investerare/pressmeddelanden).
On 26 March 2020, Medivir adopted its annual report for the financial year 2019, which was
published on 6 April 2020 and approved by the annual general meeting on 5 May 2020, and
thereafter, the interim report for the period 1 January 31 March 2020 has been published on 5 May
2020, the interim report for the period 1 January 30 June 2020 has been published on 20 August
2020 and the interim report for the period 1 January 30 September 2020 has been published on
10 November 2020, describing significant events until that date. For the subsequent period, the
.medivir.com/investors/press-releases).
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Utöver vad som anges i denna redogörelse har inga händelser av väsentlig betydelse för bolagets
ställning inträffat efter det att årsredovisningen för 2019 lämnades.
In addition to what has been stated in this report, no events of material significance for the
________________________
Huddinge i februari 2021
Huddinge, February 2021
Medivir AB (publ)
Styrelsen
The Board of Directors

Bilaga 7
Handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen
__________________________________________________________________________

