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1(3)

Protokoll fört vid årsstämma i
Spermosens AB, org.nr 559179-0380,
den 12 maj 2021 i Lund

§ 1.

Val av ordförande vid stämman
Det noterades att Eva Nilsagård utsågs till ordförande på stämman.
Ordföranden anmälde att Cajsa Wramdemark skulle föra protokollet.

§ 2.

Upprättande och godkännande av röstlängd
Det noterades att förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden
enligt Bilaga 1 upprättades.
Det noterades att ovan nämnda förteckning enligt Bilaga 1 över närvarande
aktieägare, ombud och biträden godkändes att gälla som röstlängd vid
stämman.

§ 3.

Godkännande av dagordning
Det noterades att den till kallelsen fogade förslaget till dagordning, Bilaga 2,
lades fram och det antecknades att den godkändes som dagordning för
stämman.

§ 4.

Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet
Det noterades att till att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs
John Moll. Ingela Soltic hade anmält förhinder och var således inte valbar.

§ 5.

Prövning av om stämman blivit i behörig ordning sammankallad
Det noterades att kallelse till stämman, i enlighet med bolagsordningen och
aktiebolagslagens bestämmelser, skett genom annonsering i Post- och Inrikes
Tidningar den 14 april 2021 och genom att annons om att kallelse skett
annonserats i Svenska Dagbladet den 14 april 2021. Kallelsen har även
funnits tillgänglig på bolagets hemsida sedan den 14 april 2021.
Det noterades att stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 6.

Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse
Det noterades att årsredovisning och revisionsberättelse framlades för
föregående räkenskapsår.

§ 7.

Beslut om
A) Fastställande av resultaträkning och balansräkning
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Det noterades att stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen
intagna resultaträkningen och balansräkningen.
B) dispositioner beträffande förlust enligt den fastställda
balansräkningen
Det noterades att stämman beslutade att disponera bolagets förlust enligt
styrelsens förslag.
C) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
Det noterades att stämman beslutade att bevilja styrelsen och
verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets
angelägenheter under föregående räkenskapsår. Det noterades att
aktieägande styrelseledamöter (och vd) inte deltog i beslutsfattandet
under denna punkt.
§ 8.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
Det noterades att stämman beslutade att arvode till för tiden intill nästa
årsstämma skall utgå med ett och ett halvt (1,5) prisbasbelopp till
styrelseordförande Eva Nilsagård och ett (1) prisbasbelopp till
styrelseledamot Ingela Liljeqvist Soltic. Stämman beslutade att övriga
styrelseledamöter inte skall erhålla arvode för sitt styrelsearbete. Stämman
beslutade att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

§ 9.

Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer
Det noterades att befintliga styrelseledamöter omvaldes inklusive
styrelseordförande.
Det konstaterades att styrelsen består av Eva Nilsagård, Søren Melsing
Frederiksen, Ingela Liljeqvist Soltic, John Moll och Kushagr Punyani.
Det noterades att stämman beslutade att revisionsbolaget Mazars AB, med
auktoriserade revisorn Bengt Ekenberg som huvudrevisor, omvaldes för tiden
intill nästa årsstämma.

§ 10.

Instruktion för valberedning
Det noterades att stämman godkände förslaget för instruktion av
valberedning. Utseende av valberedning ska ske senast sex månader före den
ordinarie bolagsstämman och bestå av representanter för de tre största ägarna
per den 31 augusti. Skulle någon avstå från att deltaga går rätten att deltaga
till nästa ägare i storleksordning. Skulle någon ägare blivit större än den
minsta representanten intill en tidpunkt två månader före stämman kan denna
påkalla att ta plats i valberedningen och den minsta utgå. Styrelsens
ordförande kan adjungeras till valberedningen. Arvode ska inte utgå till
ledamöterna i valberedningen.
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§ 11.

Beslut om ändring i Bolagsordning
Det noterades att stämman beslutade om att anta ny bolagsordning enligt
Bilaga 3. Det noterades följande justeringar:
1. Tillägg att ’Bolaget är publikt’.
2. Tillägg att ’Bolagsstämma får även hållas i Malmö eller Stockholms
kommun’.
3. Borttag av att kallelse ’skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra
veckor före bolagsstämman’.
4. Ny punkt i Bolagsordningen:
Föranmälan
Aktieägare som vill deltaga i bolagsstämma skall anmäla sitt deltagande till
Bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag
får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton
eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 12.

Stämmans avslutande
Det noterades att ordförande förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

Ordförande:

Justeras:

Cajsa Wramdemark

Eva Nilsagård

John Moll
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Bilaga 1.)
Anmälda till årsstämma Spermosens AB onsdag 12 maj 2021
Nummer Namn
1 Kushagr Punyani
2 John Moll

Totalt antal aktier
Andel röster anmälda

Antal aktier
1 578 240
108 000

1 686 240
10 259 587
16%
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Poströster - slutredovisning (26§ 2020:198)
Årsstämma Spermosens AB onsdag 12 maj 2021

Företrädda aktier
Företrädda röster
Aktier i bolaget
Eget Innehav

Antal Röster

RÖSTER/AKTIER
Antal Röster Antal

FÖR:

EMOT:

AVGIVNA röster:

TOTALT röster
1 686 240
1 686 240
10 259 587
0

Antal EJ

% av aktiekapitalet
FÖR VILKA RÖSTER
HAR AVGIVITS

AVGIVNA röster:

1

Val av ordförande till stämman i enlighet med förslag, Eva Nilsagård

1 686 240

1 686 240

0

16%

2

Upprättande och godkännande av röstlängd

1 686 240

1 686 240

0

16%

3

Godkännande av styrelsens förslag till dagordning

1 686 240

1 686 240

0

16%

4

Val av en eller två justeringspersoner:
John Moll
Ingela Soltic

1 578 240
1 686 240

1 578 240
1 686 240

108 000
0

15%
16%

5

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

1 686 240

1 686 240

0

16%

7a

Beslut om faställande av resultaträkning och balansräkning
Beslut om disposition av Bolagets vinst och förlust enligt den fastställda
balansräkningen

1 686 240

1 686 240

0

16%

1 686 240

1 686 240

0

16%

1 686 240

1 686 240

0

16%

1 578 240

1 578 240

108 000

15%

108 000

108 000

1 578 240

1%

1 686 240

1 686 240

0

16%

1 686 240

1 686 240

0

16%

1 686 240

1 686 240

0

16%

Fastställande av styrelse- och revisorsavoden
Fastställande av arvoden till styrelsen
Fastställande av arvoden till revisor

1 686 240
1 686 240

1 686 240
1 686 240

0
0

16%
16%

Val av styrelse och revisionsbolag eller revisor
Omval av Eva Nilsagård som styrelseledamot
Omval av John Moll som styrelseledamot
Omval av Kushagr Punyani som styrelseledamot
Omval av Søren Mesling Frediksen som styrelseledamot
Omval av Ingela Soltic som styrelseledamot
Omval av Eva Nilsagård som ordförande
Omval av Mazars AB som revisionsbolag

1 686 240
1 578 240
108 000
1 686 240
1 686 240
1 686 240
1 686 240

1 686 240
1 578 240
108 000
1 686 240
1 686 240
1 686 240
1 686 240

0
108 000
1 578 240
0
0
0
0

16%
15%
1%
16%
16%
16%
16%

10

Beslut om instruktion för valberedning

1 686 240

1 686 240

0

16%

11

Beslut om ändring av Bolagsordning

1 686 240

1 686 240

0

16%

7b
7c

8

9

Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande
direktör i enlighet med revisorns tillstyrkande
Beslut om ansvarsfrihet för Eva Nilsagård för räkenskapsåret 2020 i
egenskap av styrelseledamot
Beslut om ansvarsfrihet för John Moll för räkenskapsåret 2020 i egenskap
av styrelseledamot
Beslut om ansvarsfrihet för Kushagr Punyani för räkenskapsåret 2020 i
egenskap av styrelseledamot
Beslut om ansvarsfrihet för Sören Melsing Fredriksen för räkenskapsåret
2020 i egenskap av styrelseledamot
Beslut om ansvarsfrihet för Ingela Soltic för räkenskapsåret 2020 i egenskap
av styrelseledamot
Beslut om ansvarsfrihet för John Lempert för räkenskapsåret 2020 i
egenskap av verkstaällande direktör
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Bilaga 2.)

Kallelse till årsstämma i Spermosens AB (publ)
Aktieägarna i Spermosens AB (publ), org.nr 559179-0380, kallas härmed till årsstämma onsdag den 12
maj 2021 kl 13.00.
På grund av covid-19 genomförs årsstämman endast genom förhandsröstning. Någon årsstämma med
möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum. Information om de av
årsstämman fattade besluten offentliggörs den 12 maj 2021 så snart utfallet av förhandsröstningen är
sammanställd. Inför årsstämman kan aktieägare skicka in frågor till John Lempert jsl@spermosens.com
fram till och med den 3 maj 2021, med skriftligt svar från bolaget senast den 7 maj 2021.
RÄTT ATT DELTAGA M.M.
Anmälan
Rätt att deltaga i årsstämma har den som
dels är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 4
maj 2021; rösträttsregistreringgjord senast 6 maj 2021 kommer dock att beaktas,
dels senast 11 maj 2021 har anmält sig genom att ha avgett sin poströst enligt anvisning
under rubriken Förhandsröstning nedan så att poströsten är bolaget tillhanda senast 11
maj 2021. Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer,
adress samt telefonnummer dagtid.
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta vid bolagsstämman,
tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan
omregistrering måste vara verkställd senast den 4 maj 2021. Detta innebär att aktieägare i god tid
dessförinnan måste meddela sin önskan därom till förvaltaren.
Ombud
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, daterad fullmakt för ombudet. Om
fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen
eller motsvarande behörighetshandling bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis
eller motsvarande behörighetshandling bör i god tid före bolagsstämman insändas till bolaget på ovan
angiven adress. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.spermosens.com.
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
www.spermosens.com. En aktieägare som utövar sin rösträtt genom förhandsröstning behöver inte
särskilt anmäla sig till stämman. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan.
Det ifyllda formuläret måste vara Bolaget tillhanda senast den 11 maj 2021. Det ifyllda formuläret ska
skickas till Att: Cajsa Wramdemark, på MEDICON VILLAGE, Scheeletorget 1, 223 81 Lund. Ifyllt formulär
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får även inges elektroniskt och ska då skickas till cwr@spermosens.com. Om aktieägaren är en juridisk
person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller om
aktieägaren förhandsröstar genom ombud. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda
instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av
förhandsröstningsformuläret.
Uppgift om antalet aktier och röster i bolaget
Bolaget har för närvarande 5 238 000 utestående aktier. Det totala antalet röster uppgår till 5 238 000.
Bolaget innehar inga egna aktier.
FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1. Val av ordförande vid stämman,
2. Upprättande och godkännande av röstlängd,
3. Godkännande av dagordning,
4. Val av en eller två justeringspersoner,
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall,
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,
7. Beslut om
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning,
b) dispositioner beträffande förlust enligt den fastställda balansräkningen,
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör,
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden,
9. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer,
10. Instruktion för valberedning,
11. Beslut om ändring i Bolagsordning,
12. Stämmans avslutande.
Punkt 1
Eva Nilsagård föreslås som ordförande vid stämman, eller, vid förhinder, den verkställande direktör i
stället anvisar.
Punkt 2
Den röstlängd som föreslås godkänd under punkt 2 på dagordningen är den röstlängd som upprättas av
Euroclear Sweden AB på uppdrag av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna
förhandsröster, och kontrolleras av justeringspersonerna.
Punkt 3
Det föreslås att dagordningen godkänns.
Punkt 4
Till personer att justera protokollet föreslås John Moll och Ingela Liljeqvist Soltic, eller, vid förhinder för
någon eller båda, den eller dem som styrelseordförande i stället anvisar.
Punkt 7
a.) Det förslås fastställande av resultat- och balansräkning.
b.) Det föreslås disposition beträffande förlust enligt den fastställda balansräkningen.
c.) Det föreslås ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
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Punkt 8
Arvode till för tiden intill nästa årsstämma föreslås utgå med ett och ett halvt (1,5) prisbasbelopp till
styrelseordförande Eva Nilsagård och ett (1) prisbasbelopp till styrelseledamot Ingela Liljeqvist Soltic.
Övriga styrelseledamöter erhåller inget arvode för sitt styrelsearbete. Arvode till revisorn föreslås utgå
enligt godkänd räkning.
Punkt 9
Till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma föreslås omval av Eva Nilsagård, Søren
Melsing Frederiksen, Ingela Liljeqvist Soltic, John Moll och Kushagr Punyani.
Till styrelseordförande föreslås Eva Nilsagård omväljas.
Till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av revisionsbolaget Mazars AB, där
Mazars AB meddelat att auktoriserade revisorn Bengt Ekenberg fortsatt kommer vara huvudansvarig
revisor.
Punkt 10
Utseende av valberedning ska ske senast sex månader före den ordinarie bolagsstämman och bestå av
representanter för de tre största ägarna per den 31 augusti. Skulle någon avstå från att deltaga går
rätten att deltaga till nästa ägare i storleksordning. Skulle någon ägare blivit större än den minsta
representanten intill en tidpunkt två månader före stämman kan denna påkalla att ta plats i
valberedningen och den minsta utgå. Styrelsens ordförande kan adjungeras till valberedningen. Arvode
ska inte utgå till ledamöterna i valberedningen.
Punkt 11
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande ändringar i Bolagsordningen:
§1 – Tillägg att ’Bolaget är publikt’.
§2 – Tillägg att ’Bolagsstämma får även hållas i Malmö eller Stockholms kommun’.
§8 – Borttag av att kallelse ’skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före bolagsstämman’.
§9 – ny punkt i Bolagsordningen:
Föranmälan
Aktieägare som vill deltaga i bolagsstämma skall anmäla sitt deltagande till Bolaget senast
den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan
allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare
än femte vardagen före stämman.
Årsredovisning och övriga handlingar
Fullständiga förslag till beslut samt årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2020 hålls
tillgängliga för aktieägarna på Bolagets kontor samt på Bolagets hemsida, www.spermosens.com senast
den 28 april 2021. Handlingar skickas till de aktieägare som begär det hos Bolaget och som samtidigt
uppger sin adress. Samtliga handlingar kommer även att finnas på årsstämman.
Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande
direktören i enlighet med 7 kap. 32 § ABL.
***
Lund i april 2021
Styrelsen för Spermosens AB (publ)
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För mer information vänligen kontakta:
John Lempert, VD
+46 (0)76-311 40 91
info@spermosens.com

Spermosens AB (publ)
www.spermosens.com

Spermosens grundades 2018 och utvecklar en teknologi för manlig fertilitetsdiagnostik och fertilitetsbehandling. Teknologin
grundar sig på två oberoende forskargruppers upptäckt av det så kallade JUNO-proteinet i äggceller; på möss 2014 och i
mänskliga äggceller 2018. Spermosens produkt består huvudsakligen av två komponenter; ett mätinstrument med tillhörande
programvara, samt engångschip. Mätinstrumentet analyserar spermierna som applicerats på chipen och utläser om de kan
binda till äggcellen via JUNO-proteinet.
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Bilaga 3.)

N.B The English text is an unofficial translation.

BOLAGSORDNING FÖR SPERMOSENS AB (publ)

ARTICLES OF ASSOCIATION OF SPERMOSENS AB (publ)
Org.nr 559179-0380

Reg.no. 559179-0380
Antagen på ordinarie bolagsstämma den 12 maj 2021.
Adepted at the general meeting held on 12 May 2021.
§ 1 Företagsnamn / Name of company
Bolagets företagsnamn är Spermosens AB. Bolaget är publikt (publ).
The name of the company is Spermosens AB. The company is a public company (publ).
§ 2 Styrelsens säte / Registered office of the company
Styrelsen har sitt säte i Lunds kommun. Bolagsstämma får även hållas i Malmö eller Stockholms
kommun.
The registered office of the company is situated in Lund. General meetings may also be held in municipality of
Malmö or Stockholm.
§ 3 Verksamhet / Objects of the company
Bolaget skall bedriva forskning, utveckling och marknadsföring av diagnostisk utrustning och
produkter för manlig fertilitets diagnostik och behandling.
The company shall conduct research, development and marketing of diagnostic equipment and products for male
fertility diagnostics and treatment.
§ 4 Aktiekapital / Share capital
Aktiekapitalet utgör lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.
The share capital shall be not less than SEK 500,000 and not more than SEK 2,000,000.
§ 5 Antal aktier / Number of shares
Antalet aktier ska vara lägst 5 000 000 stycken och högst 20 000 000 stycken.
The number of shares shall be not less than 5,000,000 and not more than 20,000,000.
§ 6 Styrelse / Board of directors
Styrelsen ska bestå av 3–7 ledamöter med högst 7 suppleanter.
The board of directors shall comprise not less than 3 and not more than 7 members and not more than 7 alternate
members.
§ 7 Revisorer / Auditors
För granskning av bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning utses en revisor och en revisorssuppleant eller ett registrerat
revisionsbolag.
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For the audit of the annual report and the accounts and the management by the board and the
managing director one auditor and one alternate auditor or a registered accounting firm shall be
elected. olaget ska ha ett registrerat revisionsbolag.
§ 8 Kallelse till bolagsstämma / Notice to attend general meetings
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom
att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom
annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett.
Notice to attend a general meeting shall take place through an announcement in Post- och Inrikes Tidningar and
by making the notice to attend available on the company’s website. Concurrently with issuance of notice to attend,
the company shall announce through Dagens Industri that notice has taken place.
§ 9 Föranmälan / Notice of participation
Aktieägare, som vill deltaga i förhandlingarna på bolagsstämman, skall göra anmälan till bolaget
senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag,
annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare
än femte vardagen före stämman.
A shareholder that wishes to participate in a general meeting of shareholders shall notify the company no later
than the date specified in the notice of the general meeting. The latter day may not be Sunday, another public
holiday, Saturday, Midsummer's Eve, Christmas Eve or New Year's Eve and may not fall earlier than the fifth
working day before the meeting.
§ 10 Ärenden på årsstämma / Annual general meeting
Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.
The annual general meeting is held each year within six months of the end of the financial year.
På årsstämma ska följande ärenden förekomma.
The following matters shall be addressed at the annual general meeting.
1.

Val av ordförande vid stämman,
Election of a chairman of the meeting;

2.

Upprättande och godkännande av röstlängd,
Preparation and approval of the voting register;

3.

Godkännande av dagordning,
Approval of the agenda;

4.

Val en eller två justeringspersoner,
Election of one or two persons to attest the minutes;

5.

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
Determination of whether the meeting was duly convened;

6.

Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande
fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,
Presentation of the annual report and auditor’s report and, where applicable, the consolidated financial
statements and auditor’s report for the group;

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.
Document ID:
C8822EEFC9064B8484270FBCC9716A5E

7.

Beslut om
Resolutions regarding
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall,
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
adoption of the income statement and balance sheet and, where applicable, the consolidated income
statement and consolidated balance sheet;
b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
allocation of the company’s profit or loss according to the adopted balance sheet;
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör,
discharge from liability for board members and the managing director;

8.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden,
Determination of fees for the board of directors and the auditors;

9.

Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer,
Election of the board of directors and accounting firm or auditors;

10.

Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller
bolagsordningen.
Any other business incumbent on the meeting according to the Companies Act (SFS2005:551) or the
articles of association.

§ 11 Räkenskapsår / Financial year
Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden den 1 januari – den 31 december.
The company’s financial year shall comprise the period commencing 1 January up to and including 31 December.
§ 12 Avstämningsförbehåll / CSD Clause
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1988:1479) om
värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument (avstämningsförbehåll).
The company’s shares shall be registered in a CSD (central securities depository) register pursuant to the Financial
Instruments (Accounts) Act (SFS 1998:1479) (CSD Clause).
______________________
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