
PROTOKOLL

õrt vid årsstämma i Uppsala dq 29 september 2014, med akticägarna i Oasmia
Pharmaceutical AB þubl), 556332-667 6.

Närra rande enligt fastställd rõstlän gd

$ I Stä¡nmsns öppnande

Stänman öppnades av styrelse,ns ordfürande Joel Citron som hälsade alla välkomna.

$ 2 Val av ordlõr¡nde vid stämmen

Beslutades att utse Joel Citrron till ordfõrande vid stämman. Ordñranden anmälde att
Jonas Bjôrlin utsetts till protokollftirare.

$ 3 Upprâttande och godkånnande sv röstlðngd

Godkåindes förteckningen i Bilasa I att gåilla såsom röstlängd vid stämman.

Beslutades aü godkänna uüomståendes rätt att nã¡vara vid ståimman.

$ 4 GodkÄnnende rv degordning

Beslutades att godkÊinna den i kallelsen intagrra dagordningør att gãlla såsom dagordning
vid ståimman.

$ 5 Val av en eller två protokolljuaterare

Beslutades att prctokollet skulle justeras, ftirutom av ordfürande,n, av Amelie Hjelmstedt
och Anders Blom.

$ 6 Prövning av om ståmmen blivit þhõrigen s¡mmsnk¡ll¡d

Konstaterades att fr¡llstandig kallelse till stämman varit inRird i Post- och Inrikes
Tidningar och på bolagets hemsida i enligba med aktiebolagslageir sa¡Dt

bolagsordningen. Meddelande om att kallelse till stämma har utfiirdats ha¡ även varit
publicerad i Dagens Nyheter,

Alcieägareir La¡s Bramelid infomrerade om att det va¡it problem med att få
årsradovisningen tillsåind till sig och ber att rutinerna inom bolaget scs över.

Förkla¡ade sig st?imman vara i behörig ordning sanunankallad.
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$ 7 Verl¡ståll¡nde dircktörens anför¡nde

Redogjorde verkställande direktören Julian Aleksov für bolagets verksamhet det gångna

året samt warade på frågor.

S I FramlÊggande cv årsredovisningen och koncer¡redovisningen samt revisions-
be¡{ttelsen och koncernrevi¡ionsberãttelsen.

Framlades årsredovisningen, inkl. bolagsstyningsrapporter¡ och koncem¡edovisninge'n
sa¡nt revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen f<ir räkenskapsåret 2013n014.

Bolagets CFO Anders Lundin och bolagets huwdansvarige revisor Björn Ohlsson
warade på ffigor.

$ 9 Beslut om

a) faststållende av resultsträkning och balgnsrükning samt koncernredovisning
och koncern revisionsberättelse

Fastståilldes resultaträkningan och balansrãkningen saÍrt koncern¡qsultaträkningen och
koncernbalansr¿¡kningen i framlagt skick

b) dispositioner betrâffande Bolagets vinst eller ftirlust enligt den fastställd¡
balansräkningen

Beslutades, i enlighet med styrelsens ftirslag, att ingeir utdelning skulle ltimnas sarnt att
överkursfond ffi 924 000 lcr, balanserat resultat -267 254 582 h samt årets resultat
-105 125 616 kr, totalt 268 543 802 lrr, skall balanseras i ny räkning.

c) ensvarsfrihet för styrelseledamöter och verl¡ställ¡nde dirrktör

Beviljades st¡nelsens ledamöter och verkställande direkttiren ansva¡sfrihet ñr den tid
årsredovisningen omfattade, Anteclnades att berörda personer ej deltog i beslutet.

S l0 Bestðmmande av antelet ledamöter i styrelsen

Valberedningens representant redogiorde kort valberedningens samtliga fürslag till beslut.

Beslutades att antalet styrelseledamöter frir tiden intill slutet av nåista årsstämma skulle
vara sex samt att inga suppleanter skulle uts€s.

$ 11 Festståll¡nde cv ¡n¡oden tlll styrclse och revisorer

Beslutades att aryode till styrelseledamot som ej är anstäIld i bolaget skall utgå med 150

000 kr p€r å¡. A¡vode till styrelseordftiranden skall utgå med 175 000 kr per år.

St¡nelsearvode får, efter sårskild överenskommelse med Oasmia Pharrraceutical AB,
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faktureras genom av leda¡noten helägt bolag. Om så sker skall det fakn¡rerade arvodet
ökas med ett belopp motsvarande sociala avgifter samt mervärdesskatt.

Beslutades att ersättring till revisorerna skall utgå enligt râkning.

I¿rs Bramelid, representerande I I aktier, reseruerade sig mot att det, av styrelseledamot
fakturerade belopp ska ökas med det belopp motsvarande sociala avgifter samt
mervärdesskatt. Konst¿terades att erforderlig majoritet uppnâtts.

S f2 Val av styrclce, styrclsens ordflir¡nde och revisor

Valberedninge,ns representant redogiorde für ñrslaget. Valbadningens re,presenlant och
de nominerade svarade på frågor.

Beslutades om omval av Joel Citror\ Horst Domdey, Alexander Kotsinas, Bo Cederstrand
och Julian Aleksov och val av Hans Sundin till ordinarie styrelseledamõter f<ir tiden intill
slutet av n?ista årsstämma sant att omvãlja Joel Citrron till st¡relsons ordftirande. Till
revisor valdes Ernst & Young AB, med Bjärn Ohlsson som huvudansvarig revisor.

S t3 Beslut om vrlberedningen ioför årsståmman 2015

Beslutades att ñljande krilerier skall gåilla frr utseende av valberedning infõr årsstämman
2015. Valberedningør ska bestå av sty'elsens ordñrande samt ytterligare två ledamöter
som utses av de två aktieågama som rösEnässigt har det största aktieinnehavet i Oasmia
Phamraceutical den 30 s€ptemb€r 2014. Valberedningør vãljer sin ordftirande bland sina
medlemmar. Styrelseordföranden får inte va¡a ordfiirande i valberedningen,

$ f4 Styrelsens fõrslag till riktlinjer för bcståmmande av lön och annen ersåttning till
verl¡ställ¡nde direktören och ¡ndra personer i Bolegets ledning.

Beslutades att fóljande riktlinjer frjr bestämmande av lön ocb annan ersãttning till
verkställande direlfören och and¡a personer i bolagets ledning ska gåilla från årsstämman
2014 fram till årsstämman 2015.

Iän och övrígafiinnåner
Enåithing till VD och andra ledande befattningshavare skall utgöras av fast lön samt
pensionsavsättning. VD skall även ha rätt till privat sjukfürsälning.

Upps ti gnin gs tìd och avgån gsvederla g
Vid uppsägning frân bolaget sida skall uppsägrringstider¡ 6¡ VD vara högst 24 månader.
Vid uppsägningstid från VD:s sida skall uppsägningstidecr vara högst sex mânader. För
öuiga leda¡rde befattningshavare skall uppsiþingstiden normalt vara sex månader om
uppsägningen sker på initiativ av bolaget, och fe mânader om uppsägingen sker på
initiativ av befattningshavaren. Inga sârskilda avgångsvederlag skall utgå.

Incitamenlsprogram
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Beslut om ev€ntuella aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram riktade till
ledande befattningshava¡e skall fattas av bolagsstämman.

PoIicy
De nârma¡e principerna für lönesättning avseende VD och
befattningshavare skall återfinnas i en av styrelseir fastlagd policy.

öwiga ledmde

Awil<else i enskiltfaU
Styrelsen skall ha rätt att frångå dessa riktlinjer om det i enskilt fall füreligger såirskilda

skåI, Om sådan awikelse sker skall information om dett4 och skälet till awiketsen
redovisas vid nåirmast ftiljande ånstämma-

$ 15 Styrelsens förslog till bemyndig¡nde om återkõp och överlâtelser av cgne ekticr

Fra¡nlades st¡'relsens fõrslag till bemyndigande om âterköp och överlâtelse av egna aktier.

Beslutades atl bemyndiga sgrelsen att fram till nästa årsstämma" vid ett eller flera
tillfiillen, fatta beslut om att ftirvä¡rra sammanlagt så många aktier att bolagets innehav vid
va¡ lid inte õverstiger l0 procent av samtliga ektier i bolaget. F6,rv¿irv skall ske på
NASDAQ OlvD( Stockholm och får endast ske till ett pris inom de vid var tid gällande

kursintervallet, va¡med avses interrrallet mellan högsta köpkun och liþsta säljkt¡rs.

Vida¡e beslutades det att styrelsen bemyndigas att under tiden fram till nåist¿ årsstänma,
vid ett eller flera tillf¡illeq fatta beslut om övcrlåtelse av bolaget innehavda egna akti€r, på
NASDAQ OlvD( Stockholm eller i sanrbmd med ñ¡vãrv av hela eller delar av fõrttag
eller verksamheter på markradsmâssiga villkor, dock ej till ett pris understigande gåillande

hirskurs. Överlåtelse av aktier på NASDAQ OlvD( Stockholm fär sks t¡ll ett pris per aktie
inom det vid var tid registreradc kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta
köpkurs och låigsta såiljkurs.

Bernyndigandet syftar till att dels ge styrelsen ökat handlingsutrynrme i a¡öetet med
bolagets kapitalstnrkturer, dels skapa flexibilitet i bolagets möjligheter att distribuera
kapital till aktieägama.

Noteras att aktieägaren Lan B¡amelid och aktiespa¡amas representant Amelie Hjelmstedt
foreträdande totalt 52 aktier reservcrade sig mot beslutet. Konstaterades aü erforderlig
majoritet uppnåtts.

S 16 Styrelsens förslag till bemyndigande av emission

Framlades styrelscns ñrslag till bemyndigande av emission.

Beslutades att bemyndiga styrelse,n att vid ett eller fle¡a tillfüllen under tiden ftam till
nästkommande ârsstämmE md eller utan awikelse från akticägarnas fóretrÍidesrãtt,
besluta om nyemission av aktier mot kontant baalning ocVeller med bestämmelse om
apport eller kvittning eller eljest med villkor enligf 13 kap 7 $ aktiebolagslagen, samt



ernission av teckningsoptioner mot kontant betalning och/eller med beståimmelse om
apport eller lvituring eljest villkor €nligt 14 kap 5 $ aktiebolagslager¡, samt emission av
konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestËimmelse om apport ell6r lrvitnring
eller eljest med villkor enligt 15 kap 5 g aktiebolagslagen. De nya aktierna,
teckningsoptionema och konvertiblerna skall vid awikelse från ñreträdçsrätten einitteras
till ett belopp som ansluter till aktiekursen vid tiden ñr genomfürandet av nyemissionen,
med avdrag ñr evcntuell marknadsmåissig rabatt som styrelsen bedömer erfordras.

Skälet till bemyndigandet åir att möjliggöra anskaffiiing av n5relsekapital. Skälet till
awikelsen från aktieåþamas ñreträdesrätt är att bredda ägarlretsen. Det totala antal€t
aktier som skall kunna ges ut med stöd av be,m¡rndigandet får inte överstiga 20 000 000.
Det totala antalet teckningsoptioner som skall kunna ges ut med stird av bemyndigandet
fìl¡ inte överstiga fler teckningsoptioner än som berättigar till teckning av 20 Ofr) 000
aktier. Det totala antalet konvertibler som skall kunna ges ut med stöd av bønyndigandet
filr inte överstiga fler konvertibler ã¡r som berättigar till konvertering till 20 000 000
aktier. Styrelsen eller dan styrclsen d?irtill ftirordnar ñreslås ävør iþa rått att vidta smäne
ändringar som kan füranledas av regisfering därav hos Bolagsverket eller Euroclear
Sweden AB.

Noteras att aktiespararnas rrpresentant Amelie lljelmstedt ñreträdande totalt 4l aktier
reserverade sig mot beslutet. Konstaterades aü erforderlig majoritet uppnåtts.

$f7 Stãmmans¡vslutande

Ordftiranden tackade alla närvarande och fürklarade stämman avslutad.
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Joel Citron, ordfõrande BjörlirL

Amelie justeringsperson Anders Blom, justeringspeßon


