






KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SPRINT BIOSCIENCE AB (PUBL) 

Aktieägarna i Sprint Bioscience AB (publ), org.nr 556789-7557, kallas härmed till årsstämma den 11 maj 2022. 

Sprint Bioscience välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid årsstämman genom förhandsröstning i den 
ordning som beskrivs nedan. Information om de vid årsstämman fattade besluten offentliggörs den 11 maj så snart 
utfallet av röstningen är slutligt sammanställt. 

Aktieägare kan i förhandsröstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna 
dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren förhandsröstningsstämma. 
Sådan fortsatt stämma ska äga rum om årsstämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga 
aktier i bolaget begär det. 

Rätt till deltagande 
Rätt att delta vid årsstämman genom förhandsröstning har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear 
Sweden AB förda aktieboken den 3 maj 2022, dels anmält sitt deltagande genom att ha avgett sin förhandsröst till 
bolaget senast den 10 maj 2022. Se mer information nedan om förhandsröstning. 

Förvaltarregistrerade aktier 
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, dvs. förvarade i en depå genom bank eller värdepappersinstitut, 
måste registrera aktierna i eget namn för att bli upptagen som aktieägare i framställningen av aktieboken. Sådan 
registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd senast den 5 maj 2022, vilket innebär att aktieägaren i god 
tid före detta datum måste instruera förvaltaren härom.  

Förhandsröstning 
Aktieägarna får utöva sin rösträtt på stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning, enligt 22 § lagen 
(2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.  

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på www.sprintbioscience.com. 
Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till stämman. 

Det ifyllda formuläret måste vara bolaget tillhanda senast den 10 maj 2022. Det ifyllda formuläret ska skickas till 
Sprint Bioscience c/o Fredersen Advokatbyrå, Lästmakargatan 18, 111 44 Stockholm eller per e-post till 
sprintbioscience@fredersen.se.  Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om 
aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. 
Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. 
förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret. 

Förslag till dagordning 
1. Val av ordförande vid stämman

(Nina Johnsson)
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringspersoner

(August Ysander)
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
7. Beslut om

a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
b) disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

8. Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer
9. Fastställelse av styrelse- och revisorsarvoden
10. Val av styrelseledamöter

10.1 Björn Sjöstrand (omval)
10.2 Rune Nordlander (omval)
10.3 Fredrik Lehmann (omval)
10.4 Svein Mathisen (omval)

11. Val av styrelseordförande
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11.1 Björn Sjöstrand (omval) 
12. Val av revisor

12.1 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (omval)
13. Beslut om principer för utseende av valberedning
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner av aktier, teckningsoptioner och

konvertibler

Beslutsförslag 

Valberedningens förslag (punkt 1 samt 8-13) 
Valberedningen föreslår: 
att advokat Nina Johnsson väljs till stämmoordförande, 
att styrelsen ska bestå av fyra (tidigare fem) ledamöter, utan suppleanter 
att ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleant ska utses, 
att ett fast styrelsearvode om 750 000 (tidigare 750 000) kronor ska fastställas för perioden till och med slutet av 
årsstämman 2023, varav styrelsearvode ska utgå med 300 000 (tidigare 250 000) kronor till styrelseordförande och 
med 150 000 (tidigare 125 000) kronor vardera till övriga styrelseledamöter, 
att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning och godkänd faktura, 
att Björn Sjöstrand, Rune Nordlander, Fredrik Lehmann och Svein Mathisen omväljs till styrelseledamöter för tiden 
intill slutet av nästa årsstämma. Jan-Erik Nyström har avböjt omval, 
att Björn Sjöstrand omväljs till styrelseordförande,  
att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs till revisionsbolag (Öhrlings PricewaterhouseCoopers har upplyst 
att auktoriserade revisorn Leonard Daun fortsätter som huvudansvarig revisor om stämman beslutar enligt förslaget), 
samt 
att följande principer för utseende av valberedning ska gälla inför årsstämman 2023:  

Principer för utseende av valberedning 
Valberedningen ska utgöras av styrelseordföranden och en representant för var och en av de tre största aktieägarna 
baserat på ägandet i Bolaget per utgången av räkenskapsårets tredje kvartal. För det fall någon av de tre största 
aktieägarna skulle avstå från att utse en representant till valberedningen ska rätten övergå till den aktieägare som, efter 
dessa tre aktieägare, har det största aktieägandet i Bolaget. Styrelsens ordförande tar kontakt med de tre röstmässigt 
största ägarregistrerade aktieägarna baserat på aktieägarstatistik per den 30 september året före kommande årsstämma, 
som vardera utser en ledamot att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedningen. Till ordförande och 
sammankallande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder den största aktieägaren om valberedningen 
inte enhälligt utser annan ledamot. 

• Om aktieägare som utsett ledamot i valberedningen inte längre tillhör de tre största aktieägarna ska den
ledamot som utsetts av denne ägare ställa sin plats till förfogande och den aktieägare som tillkommit
bland de tre största aktieägarna ha rätt att utse en representant till valberedningen. Om inte särskilda
skäl föreligger ska emellertid ingen förändring ske i valberedningens sammansättning om endast en
marginell ägarförändring ägt rum eller om förändringen inträffar senare än tre månader före
årsstämman. Aktieägare som tillkommit bland de tre största ägarna till följd av en väsentlig förändring
i ägandet senare än tre månader före stämman ska dock ha rätt att utse en representant som ska ha rätt
att ta del i valberedningens arbete och delta vid valberedningens möten. För det fall ledamot lämnar
valberedningen innan dess arbete är slutfört ska den aktieägare som utsett ledamoten utse en ny ledamot.
Om denne aktieägare inte längre tillhör de tre största aktieägarna ska en ny ledamot utses i ovan angiven
ordning. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen har rätt att entlediga sådan
ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen.

• Ändringar i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras. Valberedningens
mandatperiod löper intill dess en ny valberedning utsetts. Valberedningen ska utföra vad som åligger
valberedningen enligt ”Svensk kod för bolagsstyrning”.

Valberedningens motiverade yttrande avgivet jämlikt punkt 2.6 i ”Svensk kod för bolagsstyrning”  
Valberedningen anser att den förslagna sammansättningen av styrelsen säkerställer en fungerande bolagsstyrning, 
vilket ligger i samtliga aktieägares intresse. Vid utformningen av förslaget har valberedningen tagit hänsyn till behovet 
av bredd, mångsidighet, kompetens, erfarenhet och bakgrund som är nödvändigt för Sprint Bioscience fortsatta 
utveckling. Enligt valberedningens förslag kommer styrelsen att bestå av fyra män. 



Baserat på styrelseledamöternas erfarenheter och personliga egenskaper och valberedningens förslag till omval 
kommer styrelsen enligt valberedningens mening tillsammans bidra till att skapa ett långsiktigt stabilt och lönsamt 
bolag. 

Styrelsens förslag 

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 2) 
Den röstlängd som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättats av Fredersen Advokatbyrå på uppdrag av 
Bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats och tillstyrkts av 
justeringspersonen. 

Val av en eller två justeringspersoner (punkt 4) 
Till person att jämte ordföranden justera protokollet från bolagsstämman föreslås jur.kand August Ysander vid 
Fredersen Advokatbyrå eller den som styrelsen anvisar vid dennes förhinder. Justeringspersonens uppdrag att justera 
protokollet från bolagsstämman innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blivit rätt 
återgivna i protokollet från bolagsstämman. 

Beslut om disposition av bolagets resultat (punkt 7b))  
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021. 

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner av aktier, teckningsoptioner och konvertibler 
(punkt 14) 
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta 
om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från 
aktieägarnas företrädesrätt. Betalning ska kunna ske kontant eller genom kvittning. Det totala antalet aktier som ska 
kunna ges ut, eller, vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkomma efter konvertering eller 
utnyttjande, med stöd av bemyndigandet får medföra en sammanlagd utspädning av antalet aktier och röster i bolaget 
med högst 25 procent i förhållande till antalet aktier och röster vid tidpunkten för det första emissionsbeslutet med 
stöd av bemyndigandet. 

Emission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske till marknadsmässiga villkor (varmed avses att 
marknadsmässig emissionsrabatt får lämnas) och skälet för att avvika från aktieägarnas företrädesrätt ska vara att 
möjliggöra för bolaget att på ett snabbt och effektivt sätt finansiera förvärv av företag eller del av företag, på ett 
skyndsamt sätt kunna säkerställa det kapitalbehov som bolaget har för verksamheten och/eller kunna bredda ägandet 
i bolaget med strategiska och institutionella investerare. Enligt 16 kap. aktiebolagslagen äger styrelsen inte med stöd 
av bemyndigandet i denna punkt besluta om emissioner till styrelseledamöter i koncernen, anställda m.fl.  

Majoritetskrav 
För giltigt beslut under punkten 14 krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna 
rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. 

Övrig information 
Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 39 844 049. Bolaget innehar 
inga egna aktier. 

Årsredovisning och revisionsberättelse, anmälnings- och fullmaktsformulär, styrelsens fullständiga förslag samt 
relaterade handlingar kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida åtminstone tre veckor före 
stämman. Handlingarna sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress. 

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan 
väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på 
dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Begäran om sådana 
upplysningar ska lämnas skriftligen till Sprint Bioscience c/o Fredersen Advokatbyrå, Lästmakargatan 18, 111 44 
Stockholm. eller per e-post till sprintbioscience@fredersen.se, senast den 1 maj 2022. Upplysningarna lämnas genom 
att de hålls tillgängliga hos Bolaget, Sprint Bioscience AB (publ), Novum, Hälsovägen 7, 141 57 Huddinge, och på 
www.sprintbioscience.com, senast den 6 maj 2022. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare 
som har begärt dem och uppgett sin adress. 

Bolaget har sitt säte i Stockholm. 



Behandling av personuppgifter 
För information om hur dina personuppgifter behandlas se 
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf. 

Stockholm i april 2022 
Sprint Bioscience AB (publ) 

Styrelsen 



ANMÄLAN OCH FORMULÄR FÖR FÖRHANDSRÖSTNING 

genom poströstning enligt 22§ lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet 
av bolags- och föreningsstämmor.  

Formuläret ska vara Sprint Bioscience AB (publ) tillhanda senast den 10 maj 2022. 

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i 
Sprint Bioscience AB (publ), org.nr 556789-7557, vid årsstämman den 11 maj 2022. Rösträtten utövas 
på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan. 

Aktieägare Personnummer/organisationsnummer 

Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för aktieägare som är juridisk person): 
Undertecknad är styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i aktieägaren och försäkrar 
på heder och samvete att jag är behörig att avge denna förhandsröst för aktieägaren och att 
förhandsröstens innehåll stämmer överens med aktieägarens beslut 

Försäkran (om undertecknaren företräder aktieägaren enligt fullmakt): Undertecknad försäkrar på 
heder och samvete att bilagd fullmakt överensstämmer med originalet och inte är återkallad 

Ort och datum 

Namnteckning 

Namnförtydligande 

Telefonnummer E-post

För att förhandsrösta, gör så här: 
• Fyll i aktieägarens uppgifter ovan.
• Markera valda svarsalternativ nedan.
• Skriv ut, underteckna och skicka formuläret i original till Sprint Bioscience AB (publ), c/o Fredersen
Advokatbyrå AB, Lästmakargatan 18, 111 44 Stockholm, eller per e-post till
sprintbioscience@fredersen.se.
• Om aktieägaren är en fysisk person som förhandsröstar personligen är det aktieägaren själv som ska
underteckna vid Namnteckning ovan. Om förhandsrösten avges av ett ombud (fullmäktig) för en
aktieägare är det ombudet som ska underteckna. Om förhandsrösten avges av en ställföreträdare för en
juridisk person är det ställföreträdaren som ska underteckna.
• Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en
juridisk person måste registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret.
• Observera att en aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera aktierna i eget
namn för att få rösta. Instruktioner om detta finns i kallelsen till stämman.
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Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att nedan markera ett av de angivna svarsalternativen 
vid respektive punkt i formuläret. Om aktieägaren önskar avstå från att rösta i någon fråga, vänligen 
avstå från att markera ett alternativ. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner 
eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess 
helhet) ogiltig. Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in 
kommer endast det senast daterade formuläret att beaktas. Om två formulär har samma datering kommer 
endast det formulär som sist kommit bolaget tillhanda att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt 
formulär kan komma att lämnas utan avseende. 

Förhandsröstningsformuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara Sprint 
Bioscience AB tillhanda senast den 10 maj 2022. Förhandsröst kan återkallas fram till och med den 10 
maj 2022 genom att kontakta Sprint Bioscience AB per e-post till sprintbioscience@fredersen.se. 

För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelse och förslag på Sprint Bioscience AB:s webbplats. 

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns 
tillgänglig på Euroclears hemsida  
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf. 



Årsstämma i Sprint Bioscience AB (publ) den 11 maj 2022 

Svarsalternativen nedan avser de framlagda förslag som anges i kallelsen till årsstämman och som 
tillhandahålls på bolagets webbplats. 

1. Val av ordförande vid stämman (Nina Johnsson)
Ja ☐ Nej ☐
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
Ja ☐ Nej ☐
3. Godkännande av dagordning
Ja ☐ Nej ☐
4. Val av en eller två justeringspersoner (August Ysander)
Ja ☐ Nej ☐
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Ja ☐ Nej ☐

7a. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen 
Ja ☐ Nej ☐

7b. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen 
Ja ☐ Nej ☐

7c. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör för 2021 

7c.1 Björn Sjöstrand (styrelseledamot)  
Ja ☐ Nej ☐

7c.2 Rune Nordlander (styrelseledamot)  
Ja ☐ Nej ☐

7c.3 Fredrik Lehmann (styrelseledamot)  
Ja ☐ Nej ☐

7c.4 Svein Mathisen (styrelseledamot)  
Ja ☐ Nej ☐

7c.5 Jan-Erik Nyström (styrelseledamot)  
Ja ☐ Nej ☐

7c.6 Erik Kinnman (VD) 
Ja ☐ Nej ☐

7c.7 Erik Björk (styrelseledamot fram till 2021-05-17)  
Ja ☐ Nej ☐
7c.8 Charlotte Leife (VD fram till 2021-02-28)  
Ja ☐ Nej ☐
8. Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer
Ja ☐ Nej ☐
9. Fastställelse av styrelse- och revisorsarvoden
Ja ☐ Nej ☐

10. Val av styrelseledamöter



10.1  Björn Sjöstrand (omval)  
Ja ☐ Nej ☐

10.2  Rune Nordlander (omval)  
Ja ☐ Nej ☐

10.3  Fredrik Lehmann (omval)  
Ja ☐ Nej ☐

10.4  Svein Mathisen (omval)  
Ja ☐ Nej ☐

11. Val av styrelseordförande (omval av Björn Sjöstrand)
Ja ☐ Nej ☐

12. Val av revisor (omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB)
Ja ☐ Nej ☐

13. Beslut om principer för utseende av valberedning
Ja ☐ Nej ☐
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner av aktier,
teckningsoptioner och konvertibler
Ja ☐ Nej ☐
Aktieägaren vill att beslut under en eller flera punkter i formuläret ovan ska anstå till fortsatt 
bolagsstämma 
(Ifylls endast om aktieägaren har ett sådant önskemål) 
Ange punkt eller punkter (använd siffror): 



Sprint Bioscience AB (publ)

Poströster - slutredovisning Bilaga 3

Företrädda aktier/röster 10 882 334
Totalt antal aktier/röster 39 844 049
Företrätt aktiekapital 1 088 233,40
Totalt aktiekapital 3 984 404,90

Beslutspunkt För Emot Ej avgivna För Emot Ej avgivna För Emot Ej avgivna/företrädda
1. Val av ordförande vid stämman (Nina Johnsson) 10 882 334 100% 0% 0% 27,31% 0,00% 72,69%
2. Upprättande och godkännande av röstlängd 10 882 334 100% 0% 0% 27,31% 0,00% 72,69%
3. Godkännande av dagordning 10 882 334 100% 0% 0% 27,31% 0,00% 72,69%
4. Val av en eller två justeringspersoner (August Ysander) 10 882 334 100% 0% 0% 27,31% 0,00% 72,69%
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 10 882 334 100% 0% 0% 27,31% 0,00% 72,69%
7a. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen 10 882 334 100% 0% 0% 27,31% 0,00% 72,69%
7b. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen 10 882 334 100% 0% 0% 27,31% 0,00% 72,69%
7c. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör för 2021
7c.1 Björn Sjöstrand (Styrelseledamot) 10 441 157 441 177 96% 0% 4% 26,21% 0,00% 73,79%
7c.2 Rune Nordlander (Styrelseledamot) 5 741 602 5 140 732 53% 0% 47% 14,41% 0,00% 85,59%
7c.3 Fredrik Lehmann (Styrelseledamot) 10 882 334 100% 0% 0% 27,31% 0,00% 72,69%
7c.4 Svein Mathisen (Styrelseledamot) 10 882 334 100% 0% 0% 27,31% 0,00% 72,69%
7c.5 Jan-Erik Nyström (Styrelseledamot) 10 882 334 100% 0% 0% 27,31% 0,00% 72,69%
7c.6 Erik Kinnman (VD) 10 782 334 100 000 99% 0% 1% 27,06% 0,00% 72,94%
7c.7 Erik Björk (Styrelseledamot fram till 2021-05-17)  10 882 334 100% 0% 0% 27,31% 0,00% 72,69%
7c.8 Charlotte Leife (VD fram till 2021-02-28)  10 863 334 19 000 100% 0% 0% 27,26% 0,00% 72,74%
8. Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer 10 882 334 100% 0% 0% 27,31% 0,00% 72,69%
9. Fastställelse av styrelse- och revisorsarvoden 10 882 334 100% 0% 0% 27,31% 0,00% 72,69%
10. Val av styrelseledamöter
10.1 Björn Sjöstrand (omval) 10 882 334 100% 0% 0% 27,31% 0,00% 72,69%
10.2 Rune Nordlander (omval) 10 882 334 100% 0% 0% 27,31% 0,00% 72,69%
10.3 Fredrik Lehmann (omval) 10 882 334 100% 0% 0% 27,31% 0,00% 72,69%
10.4 Svein Mathisen (omval) 10 882 334 100% 0% 0% 27,31% 0,00% 72,69%
11. Val av styrelseordförande (omval Björn Sjöstrand) 10 882 334 100% 0% 0% 27,31% 0,00% 72,69%
12. Val av revisor (omval Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB) 10 882 334 100% 0% 0% 27,31% 0,00% 72,69%
13. Beslut om principer för utseende av valberedning 10 882 334 100% 0% 0% 27,31% 0,00% 72,69%
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner av aktier, teckningsoptioner och konvertibler 10 882 334 100% 0% 0% 27,31% 0,00% 72,69%

Aktier och röster % av avgivna röster och företrädda aktier % av aktiekapitalet
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	20220511_140504
	Sprint Bioscience AB - Kallelse ÅS22
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