
BOLAGSSTAMMOPROTOKOLL 

Arsstamma med aktieagarna i FarmPharma AB (publ) (org.nr  559157-4131) 

Torsdagen den 12 augusti 2021 kl. 14.00 

Plats: 

Narvarande ordinarie 

styrelseledamoter 

Ej narvarande ordinarie 

styrelseledamoter 

Virdings Alle 32 B, 754 50 Uppsala 

Igor Lokot, Irina Zaitseva 

Sanna Rejnlander, Sergey Yanitsky 

Narvarande aktieagare: 	Enligt bilagda fOrteckning, bilaga 1 

Summa aktier som var 

Foretradda vid stamman: 2 322 195 aktier med totalt rostetal 2 322 195. 

1. Stamman oppnades av Igor Lokot 

2. Vid stamman utsags: 

Till ordforande: Igor Lokot 

Till protokollfOrare: Irina Zaitseva 

3. Ordforanden lamnade uppgift om antalet vid stamman foretradda aktier, varefter forteckning 

over narvarande samt vid stamman representerade aktieagare och deras rostetal (bilaga 1) 

upprattades och godkandes sasom rostlangd vid stamman. 

4. Beslutades att godkanna den foreslagna dagordningen. 

5. Till justerare utsags Georgi Kalbin. 

6. Ordforanden meddelade att kallelse till denna stamma varit infort i Post- och inrikes Tidningar 

och publicerad p6 bolagets hemsida den 14 juli 2021 samt annons att kallelse skett varit inford i 

Svenska Dagbladet samma dag. 

Stamman konstaterades vara sammankallad i behorig ordning. 

7. Beslutades att godkanna styrelsens beslut den 26 februari 2021 infort i kallelsen, att 

genomfora en emission av aktier och teckningsoptioner med foretradesratt for befintliga 

aktieagare samt bemyndigar styrelsen att genomfora den. Beslutet har foljande lydelse: 



1. Den som pa avstamningsdagen den 5 mars 2021 är registrerad som aktieagare i Bolaget 

ager foretradesratt att teckna units i Bolaget utifran befintligt aktieinnehav i Bolaget. 

Fern (5) innehavda aktier berattigar till teckning av en (1) unit. Varje unit innehaller en (1) 

aktie samt en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 1. 

2. Antalet nyemitterade aktier ska uppga till hogst 2 672 412 stycken och antalet 

teckningsoptioner TO 1 ska uppga till hogst 2 672 412 stycken. 

3. Bolagets aktiekapital kan avseende nyemissionen av aktier aka med hOgst 133 620,60 

kronor och avseende emissionen av teckningsoptioner aka med hogst 133 620,60 kronor. 

4. Avstamningsdag hos Euroclear for ratt till deltagande i emissionen är den 5 mars 2021. 

5. For det fall att inte samtliga units tecknas med foretradesratt ska styrelsen, inom ramen 

for emissionens hogsta belopp, besluta cm tilldelning av units till annan som tecknats 

units utan foretradesratt. Tilldelning ska darvid i forsta hand ske till personer som 

tecknat units med stod av teckningsratter och, vid overteckning, ska tilldelning ska pro 

rata i forhallande till det antal teckningsratter som sadana personer utnyttjat for 

teckning av units och, i den m5n det ej kan ske, genom lottning. Aterst5ende units ska i 

andra hand tilldelas personer som tecknats units utan stod av teckningsratter och, vid 

overteckning, ska tilldelning ska pro rata i forhallande till det antal units som sadana 

personer har tecknat och, i den man det ej kan ske, genom lottning. 

6. Teckningskursen är 2 kronor per aktie. overkursen ska tillforas den fria Overkursfonden. 

7. Aktieagare skall aga ratt att f6r en (1) teckningsoption TO 1 teckna en (1) fly aktie i 

Bolaget. Teckningskursen är 2 kronor per aktie. Overkursen ska tillforas den fria 

overkursfonden. Teckning kommer att ske under perioden fran och med den 6 oktober 

2021 till och med den 20 oktober 2021. 

8. Teckning av units med stod av teckningsratter ska ske genom kontant betalning fran och 

med den 9 mars 2021 till och med den 6 april 2021. Teckning av units utan stod av 

teckningsratter ska ske fr5n och med den 9 mars 2021 till och med den 6 april 2021. 

BetaIning for units som tecknats utan stod av teckningsratter ska erlaggas kontant senast 

tre bankdagar efter erhallande av avrakningsnota. Styrelsen har ran att forlanga 

teckningstiden och tiden for betalning. 

9. Ovriga villkor for teckningsoptionerna framgar av sarskild villkorsbilaga. 

10. De nya aktierna, liksom aven aktier som tillkommit pa grund av nyteckning med stod av 

teckningsoption, medfor ratt till vinstutdelning forsta gangen pa den betalningsdag for 

utdelning som infaller narmast efter det att nyemissionen har registrerats hos 

Bolagsverket och aktierna inforts i den av Euroclear fOrda aktieboken. 

6,1‹ 



11. Verkstallande direktoren, eller den styrelsen utser, ska aga ratt att vidta de smarre 

justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos 

Bolagsverket. 

8. 	Det antecknades att samtliga beslut var enhalliga. DS inga ovriga arenden forelag till 

behandling, forklarades stamman avslutad. 

OrdfOrande 	 Protokollfbrare 

Igor Lokot 	 Irina Zaitseva 

Justerare 

Georgi Kalbin 



Bilaga 1 till protokoll fort vid Srsstamma i FarmPharma AB (publ) den 12 augusti 2021 

kl. 14.00 

Narvarande aktieagare Antal 

aktier 

Antal 

roster Andel av foretradda roster 

SI-Studio AB gm Igor Lokot 2,237,808 2,237,808 96.37% 

Georgi Kalbin 56,376 56,376 2.43% 

Yulia 

Mama eva 28,011 28,011 1.20% 

Iota It 2,322,195 2,322,195 
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