
BOLAGSSTAMMOPROTOKOLL 

Arsstamma med aktieagarna i Double Bond Pharmaceutical International AB (publ) 
(org.nr  556991-6082) 

Tid: 
	

Onsdagen den 21 april 2021 kl. 13.00 

Plats: 
	

Virdings Alle 32 B, 754 50 Uppsala 

Narvarande ordinarie 

styrelseledamoter: 
	

Igor Lokot 

Ej narvarande ordinarie 
styrelseledamoter: Per Stahlhandske (styrelseordforande), Sergey 

Yanitsky, Lars Thomander 

Enligt bilagda forteckning, bilaga 1. 

9 692 333 aktier med totalt rostetal 18 692 333, 
varav 1 000 000 A-aktier och 8 692 333 B-aktier 

Narvarande aktieagare: 

Summa aktier som var 
fOretradda vid stamman: 

1 	OPPNANDE AV STAMMAN 

Stamman oppnades av bolagets VD, Igor Lokot. 

2 	VAL AV ORDFORANDE 

Igor Lokot utsags, pa forslag av bolagets styrelse, aft sasom ordforande leda stammans 

forhandlingar. 

OrdfOranden anmalde uppdrag at Sayeh Erfan aft vara sekreterare vid stamman. 

3 	UPPRATTANDE OCH GODKANNANDE AV ROSTLANGD 

Ordforanden lamnade uppgift om antalet vid stamman foretradda aktier, varefter for-

teckning over narvarande samt vid stamman representerade aktiedgare och deras roste- 

tal (bilaga 1) upprattades och godkandes sasom rostlangd vid stamman. 	
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4 	GODKANNANDE AV DAGORDNING 

Stamm= beslutade  att godkanna den foreslagna dagordningen. 

5 	VAL AV EN ELLER TVA JUSTERINGSMAN.  

Aft jamte ordforanden justera detta protokoll utsags  Georgi Kalbin. 

6 	FRAGA OM STAMMAN BLIVIT BEHORIGEN SAMMANKALLAD 

Ordfdranden meddelade aft kallelse till derma gamma varit infort i Post- och Inrikes 
Tidningar och publicerad pa bolagets och Spotlight Stock Markets hemsida den 10 
mars 2021 samt armons aft kallelse skett varit infdrd i Svenska Dagbladet samma dag. 

Stamman konstaterades  vara sanunanlcallad i behOrig ordning. 

7 	FRAMLAGGANDE OCH FOREDRAGNING AV ARSREDO'VISNING 
OCH REVISIONSBERATTELSE 

Framlades och fdredrogs styrelsens och verkstallande direktorens arsredovisning och 
revisionsberattelsen samt koncemredovisningen och koncemrevisionsberattelsen fir 
rakenskapsperioden 2020-01-01 — 2020-12-31 samt revisionsberattelsen, bilaga 2. 

8 a 	BESLUT OM FASTSTALLANDE AV RESULTATRAKNING OCH 
BALANSRAICNING 

I enlighet med revisoms tillstyrkande beslutades  an faststalla i arsredovisningen och 
koncemredovisningen for rakenskapsaret 2020-01-01 — 2020-12-31 intagna resultat-
och balansrakningar 

8 b 	BESLUT OM DISPOSITIONER BETRAFFANDE VINST ELLER 
FORLUST ENLIGT DEN FASTSTALLDA BALANSRAKNINGEN 

Beslutades  aft disponera resultatet i enlighet med styrelsens forslag i fdrvaltningsberat-
telsen. 
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8 c 	BESLUT OM ANSVARSFRIHET FOR STYRELSELEDAMOTERNA 

OCH VERKSTALLANDE DIREKTOREN 

Beslutades  att bevilja samtliga styrelseledamoter och verkstallande direktoren ansvars-

frihet under rakenskapsdret 2020-01-01 — 2020-12-31 i enlighet med revisorns tillstyr-

kande. 

9 	FASTSTALLANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMOTER OCH 

STYRELSESUPPLEANTER 

Beslutades  att antalet styrelseledamoter ska vara fyra utan styrelsesuppleanter. 

10 	FASTSTALLANDE AV STYRELSE- OCH REVISIONSARVODEN 

I enlighet med styrelsens forslag beslutades  att arvode till styrelsen faststalls enligt 161-
jande. 

44 000 SEK till styrelsens ordforande; 

40 000 SEK till styrelseledamot som aven är verkstallande direktor; samt 

20 000 SEK vardera till ovriga styrelseledamoter. 

Vidare beslutades  i enlighet med styrelsens forslag aft arvode till revisorn ska utga en-
ligt godkand ralcning 

11 	VAL AV STYRELSE OCH REVISOR 

I enlighet med styrelsens forslag beslutades  att till ordinarie styrelseledamoter fOr ti-

den till och med nasta drsstamma omvalja Per Stahlhandske, Igor Lokot, Sergey Ya-

nitsky och Lars Thomander. 

Beslutades  att till revisor fram till och med nasta arsstamma omvalja Peter Zetterling. 
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12 	STYRELSENS FORSLAG TILL BESLUT OM BEMYNDIGANDE 
FOR STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYEMISSION AV AKTIER 

Bolagets verkstallande direktor, Igor Lokot, redogjorde for styrelsens fdrslag, infort i 

kallelsen, aft stdmman ska bemyndiga styrelsen aft fratn till nasta arsstamma besluta 

om nyemission av aktier, emission av konvertibler, emission av teckningsoptioner, 

och/eller en kombination av dessa, s.k.units. 

Beslutades aft bemyndiga styrelsen vid ett eller flera tillfállen fdre nasta arsstAmma, 

besluta om nyemission av alctier, emission av konvertibler, emission av teckningsopt-

ioner, och/eller en kombination av dessa, s.k. units. Emission ska kunna ske med eller 

utan avvikelse fran aktiedgarnas fOretradesratt. 

Bemyndigandet ska innefatta rat aft besluta om emission med kontant betalning, be-

talning med apportegendom eller betalning genom kvittning och i ovrigt kunna forenas 
med villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. 

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska dga rat aft vidta de smarre justeringar som kan 
bli erforderliga i samband med registering av beslutet hos Bolagsverket, Euroclear 
Sweden AB eller pa grund av andra formella krav. 

13 	STYRELSENS FORSLAG TILL BESLUT OM EMISSION AV 
AKTIER OCH TECICNINGSOPTIONER MED FORETRADESRATT 
FOR BEFINTLIGA AKTIEAGARE 

Bolagets verkstallande direktor, Igor Lokot, redogjorde for styrelsens forslag, infort i 
kallelsen, aft oka Bolagets aktiekapital med hOgst 812 192,70 kronor (varav 

406 096,35 kronor är hdrifOrligt till taming pa grund av emission av B-aktier och 

406 096,35 kronor är hanfOrligt till Okning pa grund av emission av teckningsoptioner) 

genom en nyemission av hogst 8 121 927 s.k. units pa nedanstaende villkor. Varje unit 

bestar av en (1) nyemitterad B-aktie i Bolaget samt en (1) nyemitterad teckningsoption 

i Bolaget av serie TO 2021/2022. Della innebar aft hogst 8 121 927 nya B-aktier och 

hagst 8 121 927 teckningsoptioner kan komma aft ges ut. 

1. Rat aft teckna units skall med fOretradesratt tillkomma Bolagets aktiedgare. De som pa 
avstamningsdagen for emissionen är registrerade som aktiedgare i den av Euroclear 
forda aktieboken i Bolaget erhaller tre (3) unitratter for varje befintlig aktie som agaren 
innehar i Bolaget. 16 unitratter berattigar till teckning av en (1) unit. 

2. For det fall inte samtliga units tecknas med foretradesratt ska styrelsen, inom ramen for 
emissionens hOgsta belopp, besluta om fdrdelning av units som inte tecknats med fOre-
tradesratt. Sad= fordelning ska i fOrsta hand ske till tecluiare av units som utnyttjat 
unitratter i nyemissionen i fOrhallande till det antal unitratter som var och en utnyttjat 
for teckning och i andra hand till ovriga tecknare i fOrhallande till tecicnat belopp, samt 
i den man detta inte kan ske, genom lottning. 
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3. Avstamningsdag for deltagande i nyemissionen ska vara den 28 april 2021. 

4. Tecicning av units med faretradesratt ska ske genom kontant betalning under tiden fran 
och med den 30 april 2021 och till och med den 14 maj 2021. Det erinras emellertid om 
styrelsens mojlighet att medge kvittning enligt de farutsattningar som anges i 13 kap 41 
§ aktiebolagslagen. 

5. Teckning av units utan foretradesratt ska ske pa sarskild teckningslista under tiden fran 
och med den 30 april 2021 och till och med den 14 maj 2021. Samtidigt med teckning 
ska betalning erlaggas far det antal aktier som teckningen avser. Betalning ska ske kon-
tant till i anmalningssedeln (teckningslistan) angivet bankkonto. 

6. Styrelsen ska ha ratt att farlanga tecknings- och betaLningstiden. 

7. Emissionskursen for varje unit motsvarar sjuttiofem (75) procent av den volymvagda 
genomsnittslcursen under en period om tio (10) handelsdagar som slutar sju (7) han-
delsdagar innan teckningsperioden inleds, dock hogst 3,2 kronor per unit, vilket mots-
varar en emissionslcurs per nyemitterad B-aktie om hogst 3,2 kronor. Tecicningsoption-
ema emitteras vederlagsfritt. Emissionskursen kan emellertid inte understiga aktiens 
kvotvarde. 

8. Betalning for tecknade aktier och aktier som nytecknas med sted av tecicningsoptioner 
som overstiger B-aktiernas kvotvarde ska i sin helhet tillfciras den fria overkursfonden. 

9. Varje teckningsoption ger ratt att under 30 dagar fran och med bolagets offentliggo-
rande av bokslutskommuniken for rakenskapsaret 2021, dock senast 30 dagar fran och 
med den 28 februari 2022, teckna en (1) fly B-aktie i Bolaget till en tecicningskurs per 
aktie som motsvarar sjuttiofem (75) procent av den volymvagda genomsnittskursen 
under en period om tio (10) handelsdagar som slutar tva (2) handelsdagar innan teck-
ningsperioden inleds, dock hogst 3,2 kronor per alctie. Teckningskursen kan emellertid 
inte understiga aktiens kvotvarde. 

10. For teckningsoptionerna ska i ovrigt galla de villkor som framgar av Bilaga A. 

11. De nya aktierna, liksom aven aktier som tillkommit pa grund av nyteckning med stod 
av teckningsoption, medfor ratt till vinstutdelning farsta gangen pa den betalningsdag 
far utdelning som infaller narmast efter det all nyemissionen har registrerats hos Bo-
lagsverket och alctierna infOrts i den av Euroclear forth aktieboken. 

12. Verkstallande direktoren, eller den styrelsen utser, ska aga raft att vidta de smarre juste-
ringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsver-
ket. 

Beslutades att godkanna styrelsens forslag om emission av aktier och teckningsoption-

er med foretradesratt for befintliga aktieagare samt bemyndigar styrelsen att genom-

fora den. 

Stanunan bemyndigar aven Bolagets VD, eller den styrelsen utser, ska aga raft att 

vidta de smarre justeringar i detta beslut som kan visa sig nOdvandiga for registering 
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hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB. 

14 	STAMMANS AVSLUTANDE 

Det antecknades aft samtliga beslut var enhalliga. Ordfaranden forklarade stamman 
avslutad. 

Sayeh Erfan 

Justeras: 

"0111111...1.--

Igor Lokot 

 

   

Georgi Kalbin 
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Bilaga 1 till protokoll fart vid Srsstamma i Double Bond Pharmaceuticals International 

AB (publ) den 21 april 2021, kl 13:00 

Narvarande aktieagare Antal aktier Antal roster Andel av foretradda roster 

SI-Studio AB gm Igor Lokot 9 323 000 18 323 000 =-98% 

Georgi Kalbin 248 000 248 000 =-2% 

Yulia Mamaeva gm Igor Lokot 121 333 121 333 (1 

Totalt 9 692 333 18 692 333 
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