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Kallelse till extra bolagsstämma i Double Bond Pharmaceutical International AB (publ) 

Aktieägarna i Double Bond Pharmaceutical International AB (publ), org. nr 556991-6082 (”Bolaget”) 

kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 19 september 2016 kl. 10.00 i 7A Centralen, 

Vasagatan 7, Stockholm. 

Rätt att delta och anmälan  

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska  

 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 13 september 2016, 

och  

 anmäla sin avsikt att närvara vid bolagsstämman till Bolaget senast tisdagen den 13 

september 2016 kl. 16.00 skriftligen till Bolaget under adress Virdings Allé 32 B, 754 50 

Uppsala. Anmälan kan också göras per e-post till igor@doublebp.com. I anmälan ska uppges 

fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer 

dagtid samt bör i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) 

lämnas. Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra 

behörighetshandlingar.  

Förvaltningsregistrerade aktier 

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för 

att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear 

Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast tisdagen den 13 september 2016, 

vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om 

detta i god tid före nämnda datum. 

Ombud m.m. 

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren 

undertecknad fullmakt till bolagsstämman. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet 

också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska 

personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar 

bifogas anmälan till bolagsstämman.  

Fullmaktsformulär 

Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.doublebp.com samt skickas utan 

kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. 

Antalet aktier och röster 
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Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår till 16 602 666, varav  1 000 000 A-aktier och 

15 602 666 B-aktier, med ett sammanlagt antal röster om 25 602 666. Bolaget innehar inga egna 

aktier. 

Förslag till dagordning 

1. Öppnande av stämman 

2. Val av ordförande vid stämman 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd 

4. Godkännande av dagordning 

5. Val av en eller två justeringsmän 

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 

7. Beslut om ändring av bolagsordning 

8. Stämmans avslutande 

Beslutsförslag punkt 7 

Styrelsen föreslår en ändring av sätet från Stockholm till Uppsala och därmed att bolagsordningens 

paragraf 2 ändras från ”Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län” till ”Styrelsen 

har sitt säte i Uppsala kommun, Uppsala län”.  

För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av 

såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. 

Övrigt 

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen 

kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor, adress enligt ovan, samt på Bolagets webbplats 

ww.doublebp.com samt på Aktietorgets hemsida www.aktietorget.se senast tre veckor innan extra 

bolagsstämman. Kopior av nämnda handlingar skickas även till de aktieägare som begär det och 

därvid uppger sin postadress. 
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