
Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) fullständiga beslutsförslag 
till årsstämma den 10 juni 2015 

Förslag under punkten 2; Val av ordförande vid stämman 

Styrelsen föreslår advokat Mikael Borg som ordförande vid stämman.  

   

Förslag under punkt 8 b); Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst 
eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2014 och att 
till årsstämmans förfogande stående medel, 651 523 099 kronor, balanseras i ny 
räkning. 

   

Förslag under punkten 9; Fastställande av antalet styrelseledamöter 

Styrelsen föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter utan suppleanter. 

   

Förslag under punkten 10; Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor 

Styrelsen föreslår arvode till styrelsen för tiden intill nästa årsstämma om 200 000 
kronor, fördelat med 50 000 kronor till respektive ledamot. 

Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning. 

   

Förslag under punkten 11; Val av styrelse och revisor 

Styrelsen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av Ashkan 
Pouya, Cecilia Gunne och Bengt Arne Vedin samt nyval av Håkan Gustavsson till 
styrelseledamöter. Ashkan Pouya föreslås till styrelseordförande. 

Det noteras att vid extra bolagsstämma den 30 oktober 2014 valdes det registrerade 
och auktoriserade revisionsbolaget KPMG AB som bolagets revisor för tiden intill 
slutet av årsstämman 2018. Revisorsval kommer därmed inte att äga rum vid 
årsstämman 2015. 

   

Förslag under punkten 12; Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen 

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att intill nästa årsstämma vid ett eller 
flera tillfällen besluta om emission av stamaktier, preferensaktier, 
teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan företrädesrätt för 
aktieägarna, till det maximala antalet aktier som bolagsordningen medger, att 
betalas kontant, med apportegendom eller genom kvittning. 
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Envar av styrelsens ordförande och verkställande direktören, eller den någon av 
dem sätter i sitt ställe, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet som 
kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet vid Bolagsverket 
eller Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.  

Övrigt 

För beslut i enlighet med denna punkt 12 krävs att beslutet biträds av aktieägare 
representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid 
stämman företrädda aktierna. 

    

Förslag under punkten 13; Godkännande av tidigare överlåtelse enligt 16 kap 
aktiebolagslagen  

Med anledning av att bolaget är ett publikt aktiebolag krävs enligt 16 kap 
aktiebolagslagen att vissa överlåtelser och emissioner av aktier i dotterbolag 
godkänns av bolagsstämma i bolaget. I korthet omfattas överlåtelser och 
emissioner av aktier och andra instrument till styrelseledamöter, verkställande 
direktörer och andra nyckelpersoner i koncernen. 

En del av bolagets verksamhet utgörs av att starta och utveckla bolag samt att 
optimera värdetillväxten i bolagen. Det ingås därför ett stort antal affärsuppgörelser 
varje år inom koncernen och flera av dessa involverar forskare och andra 
nyckelpersoner som är eller i samband med ett förvärv blir aktiva i koncernens 
olika dotterbolag. Det är en naturlig del av bolagets verksamhet att ingå 
affärsuppgörelser av denna sort då flera av dotterbolagen befinner sig i tidiga 
utvecklingsfaser och det finns starkt intresse av att kunna skapa ägargemenskap 
med och incitament för forskare och andra nyckelpersoner vare sig de är anställda, 
styrelseledamöter eller innehar andra roller.  

Sammantaget är det styrelsens uppfattning att överlåtelsen nedan är till fördel för 
bolaget och dess dotterbolag, särskilt utifrån en finansiell utgångspunkt. 
Motiveringen till detta är att överlåtelsen genomförts i syfte att skapa ekonomiska 
incitament för nyckelpersoner i det relevanta dotterbolaget, vilket är till fördel för 
bolaget och dotterbolaget. 

Styrelsen föreslår mot denna bakgrund att årsstämman godkänner bolagets 
kommande överlåtelse av högst 35 000 aktier i Voff Science AB, 556945-3219, till 
nyckelpersoner i Voff Science AB för en köpeskilling av 16 kronor per aktie, 
motsvarande aktiernas marknadspris. Överlåtelsen planeras till andra halvåret av 
2015 och sker i syfte att skapa ett ekonomiskt incitament för dessa anställda att 
verka för dotterbolagets utveckling. 

Övrigt 

För beslut i enlighet med denna punkt 13 krävs att beslutet biträds av aktieägare 
representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid 
stämman företrädda aktierna. 
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Stockholm i maj 2015 
Serendipity Ixora AB (publ) 

Styrelsen 


