BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM
NYEMISSIONER
OM
AKTIER,
TECKNINGSOPTIONER
OCH/ELLER
KONVERTIBLER (PUNKT 16)
Huvudsakligt förslag (punkt 16a)
Styrelsen föreslår att årsstämman 2021 fattar beslut att bemyndiga styrelsen att, för tiden
intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier,
teckningsoptioner och/eller emission av konvertibler enligt följande.
1. Nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler får ske med eller
utan företrädesrätt för Bolagets aktieägare och betalning ska kunna ske antingen
kontant och/eller genom apport, kvittning eller eljest med villkor.
2. Det antal aktier som kan emitteras med stöd av bemyndigandet, de aktier som
kan tillkomma vid nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptioner eller de
aktier som kan tillkomma vid utbyte av konvertibler, ska inte innebära en
utspädning om mer än 20 procent av det totala antalet aktier vid årsstämmans
antagande av det föreslagna bemyndigandet, efter fullt utnyttjande av det
föreslagna bemyndigandet.
3. Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens
handlingsutrymme. Oncopeptides befinner sig i en marknadsintroduktionfasen av
Bolagets läkemedel PEPAXTO® (melfalan flufenamid) som pågår med anledning
av att läkemedlet erhöll ett villkorat godkännande av FDA den 26 februari 2021.
Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
ska skälet vara att finansiera förvärv av verksamhet alternativt för att anskaffa
kapital för att finansiera utveckling av projekt. Vid sådan avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen genomföras på marknadsmässiga
villkor.
4. Verkställande direktören bemyndigas att vidta sådana mindre justeringar av
beslutet som kan vara nödvändiga för registrering av bemyndigandet.

Alternativt förslag (punkt 16b)
Om förslaget i punkt 16a ovan inte erhåller tillräckligt många röster från årsstämman 2021
för att antas, föreslår styrelsen att årsstämman fattar beslut att bemyndiga styrelsen att,
för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av
aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler enligt följande.
1. Nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler får ske med eller
utan företrädesrätt för Bolagets aktieägare och betalning ska kunna ske antingen
kontant och/eller genom apport, kvittning eller eljest med villkor.
2. Det antal aktier som kan emitteras med stöd av bemyndigandet, de aktier som
kan tillkomma vid nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptioner eller de
aktier som kan tillkomma vid utbyte av konvertibler, ska inte innebära en
utspädning om mer än 10 procent av det totala antalet aktier vid årsstämmans
antagande av det föreslagna bemyndigandet, efter fullt utnyttjande av det
föreslagna bemyndigandet.
3. Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens
handlingsutrymme. Oncopeptides befinner sig i en marknadsintroduktionfasen av
Bolagets läkemedel PEPAXTO® (melfalan flufenamid) som pågår med anledning
av att läkemedlet erhöll ett villkorat godkännande av FDA den 26 februari 2021.
Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
ska skälet vara att finansiera förvärv av verksamhet alternativt för att anskaffa
kapital för att finansiera utveckling av projekt. Vid sådan avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen genomföras på marknadsmässiga
villkor.
4. Verkställande direktören bemyndigas att vidta sådana mindre justeringar av
beslutet som kan vara nödvändiga för registrering av bemyndigandet.

