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KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SENZAGEN AB  
NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SENZAGEN AB 

 
Aktieägarna i SenzaGen AB, org. nr 556821-9207, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdagen 
den 14 juni 2017 kl. 16.30 i Gamla Gästmatsalen på Medicon Village, hus 302-2, Scheelevägen 2 i 
Lund. 
The shareholders of SenzaGen AB, reg. no. 556821-9207, (the “Company”) are hereby summoned to 
the annual general meeting on Wednesday 14 June 2017 at 16.30 at Gamla Gästmatsalen på Medicon 
Village, building 302-2, Scheelevägen 2 in Lund. 
 
Rätt att delta i stämman och anmälan 
Right to attend the general meeting and notification 

Aktieägare som vill delta i årsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda 
aktieboken på avstämningsdagen torsdagen den 8 juni 2017. 
Shareholders who wish to attend the annual general meeting must be included in the share register 
maintained by Euroclear Sweden AB as of Thursday 8 June 2017. 
 
Aktieägare ombeds även vänligen att senast måndagen den 12 juni 2017 anmäla sig och eventuella 
biträden (högst två) skriftligen per post till SenzaGen AB, Medicon Village, 401, 223 81 Lund eller 
per e-post till gun.olsson@senzagen.com. I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller 
organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt i förekommande fall, uppgift om 
ställföreträdare, ombud eller biträde. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, 
registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. 
Shareholders are also kindly asked to notify the Company of their participation and any assistants (no 
more than two) in the annual general meeting no later than Monday 12 June 2017. The notification 
shall be in writing to SenzaGen, Medicon Village, 401, 223 81 Lund or via e-mail: 
gun.olsson@senzagen.com. The notification should state the name, personal/corporate identity 
number, shareholding, address and telephone number and, when applicable, information about 
representatives, counsels and assistants. When applicable, complete authorization documents, such as 
registration certificates and powers of attorney for representatives and assistants, should be appended 
the notification. 
 
Förvaltarregistrerade aktier 
Nominee shares 
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare måste genom 
förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. 
Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara verkställd senast torsdagen den 8 juni 2017 
och måste därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum. 
Shareholders, whose shares are registered in the name of a bank or other nominee, must temporarily 
register their shares in their own name with Euroclear Sweden AB in order to be entitled to 
participate in the annual general meeting. Such registration, which normally is processed in a few 
days, must be completed no later than Thursday 8 June 2017 and must therefore be requested from the 
nominee well before this date. 
 
Ombud m.m. 
Proxy etc. 
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om 
fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis, eller motsvarande 
behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga 
firmatecknare för den juridiska personen, bifogas fullmakten. Fullmaktens giltighetstid får anges till 
längst fem år från utfärdandet. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid 
före stämman insändas till Bolaget på adress enligt ovan. Fullmakten i original samt registreringsbevis 
ska även uppvisas på årsstämman. 
Shareholders represented by proxy shall issue dated and signed power of attorney for the proxy. If the 
proxy is issued by a legal entity, attested copies of the certificate of registration or equivalent 
authorization documents, evidencing the authority to issue the proxy, shall be enclosed. The proxy’s 
validity may not be more than five years from the issuance. A copy of the proxy in original and, where 
applicable, the registration certificate, should be submitted to the Company by mail at the address set 
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forth above well in advance of the annual general meeting. The proxy in original and, when 
applicable, the certificate of registration must be presented at the annual general meeting.  
 
 
Förslag till dagordning  
Proposed agenda 

1. Val av ordförande vid stämman.  
Election of chairman of the meeting. 
 

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.  
Preparation and approval of voting list. 
 

3. Val av en eller två justeringsmän. 
Election of one or two persons to certify the minutes. 
 

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 
Question whether the general meeting has been duly convened. 
 

5. Godkännande av dagordningen.  
Approval of the agenda. 
 

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och 
koncernrevisionsberättelsen. 
Presentation of the annual report and auditor’s report and the group annual report and the 
group auditor’s report 
 

7. Beslut om: 
Resolution regarding:  
 

a. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen 
och koncernbalansräkningen. 
Adoption of income statement and balance sheet and the group income statement and 
the group balance sheet. 

b. Beslut om dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen. 
Decision regarding the profit or loss of the company in accordance with the adopted 
balance sheet. 

c. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör. 
Decision regarding discharge from liability for the board of directors and the 
managing director. 

 
8. Fastställande av antal styrelseledamöter, suppleanter och revisorer. 

Determination of the number of directors, deputy directors and auditors. 
 

9. Fastställande av arvode åt styrelse och revisor. 
Determining the fees for the board of directors and the auditor. 
 

10. Val av styrelse, styrelsesuppleanter och revisor. 
Election of board of directors, deputy directors and auditor. 
 

11. Beslut om ändring av bolagsordningen. 
Resolution regarding amendments of the articles of association. 
 

12. Beslut om fondemission. 
Resolution regarding bonus issue. 
 

13. Beslut om ändring av bolagsordningen. 
Resolution regarding amendments of the articles of association. 
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14. Beslut om uppdelning av aktier. 
Resolution regarding share split. 
 

15. Beslut om att bemyndiga styrelsen att emittera aktier. 
Resolution regarding authorization to the board of directors to issue shares. 
 

16. Beslut om incitamentsprogram för anställda i koncernen genom emission av högst 150 000 
teckningsoptioner. 
The board of director’s proposal regarding incentive program for employees within the 
company group through issue of a maximum of 150,000 warrants. 
 

17. Beslut om incitamentsprogram för styrelsens ledamöter genom emission av högst 150 000 
teckningsoptioner. 
Resolution regarding incentive program for members of the board of directors through issue 
of a maximum of 150,000 warrants. 
 

18. Stämmans avslutande.  
Closing of the meeting. 

 
Beslutsförslag 
Proposed resolutions 
 
Punkt 1: Val av ordförande vid stämman 
Item 1: Election of chairman of the meeting 
Styrelsen föreslår att Carl Borrebaeck väljs till ordförande vid stämman.  
The board of directors proposes that Carl Borrebaeck is elected as chairman of the general meeting. 
 
Punkt 7.b Beslut om dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen. 
Item 7.b Decision regarding the profit or loss of the company in accordance with the adopted 
balance sheet. 
Styrelsen föreslår att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning. 
The board of directors proposes that all funds available for the annual general meeting shall be 
carried forward. 
 
Punkt 8-10: Fastställande av antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer, samt 
arvode åt styrelse och revisor och val av styrelse, styrelsesuppleanter och revisor 
Item 8-10: Determination of the number of directors, deputy directors and auditors, and 
determining the fees for the board of directors and the auditor and election of board of directors, 
deputy directors and auditor 
Aktieägare som representerar ca 47 procent av rösterna i Bolaget föreslår följande: 
Shareholders representing app. 47 percent of the votes in the Company proposes the following: 
 
Föreslås att styrelsen ska bestå av fem ledamöter. Antalet revisorer ska vara ett registrerat 
revisionsbolag. 
It is proposed that the board of directors shall comprise of five directors. The number of auditors shall 
be one registered audit firm. 
 
Föreslås vidare att styrelsearvode ska utgå med 100 000 kronor till var och en av de stämmovalda 
ledamöterna som inte är anställda i Bolaget och med 200 000 kronor till styrelsens ordförande, totalt 
600 000 kronor. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning. 
It is further proposed that the remuneration to each director elected by the meeting and who is not 
employed by the Company shall be SEK 100 000 and the chairman of the board of directors is to 
receive SEK 200 000, in total SEK 600 000. Remuneration to the auditor is to be paid according to 
approved invoice. 
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Föreslås omval av styrelseledamöterna Carl Borrebaeck, Ann Gidner, Ian Kimber och Carl-Henric 
Nilsson samt nyval av Laura Chirica. Vidare föreslås att Carl Borrebaeck omväljs som 
styrelseordförande. 
It is proposed re-election of the directors Carl Borrebaeck, Ann Gidner, Ian Kimber and Carl-Henric 
Nilsson and election of Laura Chirica. Furthermore, Carl Borrebaeck is proposed to be re-elected as 
chairman of the board of directors. 
 
Föreslås välja det registrerade revisionsbolaget MAZARS SET Revisionsbyrå AB som Bolagets 
revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2018. MAZARS SET Revisionsbyrå AB har anmält 
auktoriserade revisorn Mats-Åke Andersson som huvudansvarig. 
It is proposed to elect the registered audit firm MAZARS SET Revisionsbyrå AB for the period until 
the end of the annual general meeting 2018. MAZARS SET Revisionsbyrå AB has announced its 
appointment of Mats-Åke Andersson as main responsible auditor. 
 
Punkt 11: Beslut om ändring av bolagsordningen 
Item 11: Resolution regarding amendments of the articles of association 
Styrelsen för Bolaget föreslår att årsstämman beslutar att ändra Bolagets bolagsordning enligt 
följande: 
The board of directors of the Company proposes that the annual general meeting resolves to amend 
the Company’s articles of association as follows: 
 
Bolagskategori/Company category 
Bolagets bolagskategori ändras från privat till publikt. Bolagsordningens § 1 får därmed följande 
lydelse: 
The company category is changed from a private company to a public company. he articles of 
association, § 1, will thereby have the following wording: 
 
”Bolagets firma är SenzaGen AB. Bolaget är publikt (publ). 
The name of the company is SenzaGen. The company is a public company (publ).” 
 
Verksamhetsföremål/Objects of the Company 
Det föreslås vidare att bolagsordningens verksamhetsföremål ändras för att göra det mer flexibelt. 
Bolagsordningens § 3 får därmed följande lydelse: 
It is further proposed that the objects clause of the Company in the articles of association is changed 
in order to make it more flexible The articles of association, § 3, will thereby have the following 
wording: 
 
”Bolagets verksamhet ska vara att bedriva medicinsk forskning, utveckling, undervisning och 
konsultverksamhet inom området diagnostik, t.ex. test av kemikalier och allergener, samt som 
moderbolag leda och administrera sådan verksamhet samt förvalta fast och lös egendom och med 
ovanstående därmed förenlig verksamhet. 
The company's operations shall be to conduct medical research, development. consultancy and 
education in the field of diagnostics and to test chemicals and allergens, and as parent company lead 
and administrate such operations and manage real property and chattels and to conduct any other 
business incidental or related to the foregoing activities.” 
 
Gränser för aktiekapital/Limits for the share capital 
Bolagsordningens gränser för aktiekapital ändras från lägst 50 000 kronor och högst 200 000 kronor 
till lägst 540 000 kronor och högst 2 160 000 kronor. Bolagsordningens § 4 får därmed följande 
lydelse: 
The limits for the share capital in the articles of association are changed from a minimum of SEK 
50,000 and a maximum of SEK 100,000 to a minimum of SEK 540,000 and a maximum of SEK 
2,160,000. The articles of association, § 4, will thereby have the following wording: 
 
”Aktiekapitalet ska utgöra lägst 540 000 kronor och högst 2 160 000 kronor.  
The share capital shall be at least SEK 540,000 and no more than SEK 2,160,000.” 
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Styrelse/Board of directors 
Vidare föreslås att gränserna för antalet styrelseledamöter som styrelsen ska bestå av ändras från 
mellan lägst en och högst åtta med högst tre suppleanter till mellan lägst tre och högst tio med högst 
fem suppleanter. Bolagsordningens § 6 får därmed följande lydelse: 
It is further proposed that the limits regarding the number of directors that the board comprises of is 
changed from a minimum of one and a maximum of eight with maximum of three deputies to a 
minimum of three and a maximum of ten and a maximum of five deputies. The articles of association, § 
6, will thereby have the following wording: 
 
”Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst tio ledamöter med högst fem suppleanter. 
The board of directors shall consist a minimum of three and a maximum of ten directors five deputy 
directors.” 
 
Kallelse till bolagsstämma/Notice to general meeting 
Det föreslås vidare att bolagsordningens bestämmelse om kallelse till bolagsstämma ändras. 
Bolagsordningens § 8 får därmed följande lydelse: 
It is further proposed that the articles of association clause regarding convening of a general meeting 
is amended. The articles of association, § 8, will thereby have the following wording: 
 
”Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att 
kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom 
annonsering i den rikstäckande dagstidningen SvD upplysa om att kallelse har skett. 
Notice of general meetings shall be made by announcement in the Official Swedish Gazette and by 
posting the notice on the company’s website. At the time of the notice, an announcement with 
information that the notice has been issued shall be published in Svenska Dagbladet. 
 
Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen 
kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till 
annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. 
Notice of the annual general meeting and extraordinary general meeting where an amendment of the 
articles of association will be considered shall be given no earlier than six weeks and no later than 
four weeks prior to the general meeting. notice of other extraordinary general meetings shall be issued 
no earlier than six and no later than two weeks before the general meeting. 
 
För att få deltaga i bolagsstämman ska aktieägare dels vara upptagen i en utskrift eller annan 
framställning av aktieboken avseende förhållandena fem (5) vardagar före stämman, dels anmäla sig 
samt antalet biträden (högst två) till bolaget den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får 
inte vara söndag, helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare 
än femte vardagen före stämman. 
A shareholder that wishes to participate in a general meeting must be recorded in a printout or other 
transcript of the share ledger as of five (5) weekdays before the meeting, and notify the company of 
his/her, and any advisors (no more than two), intention to attend the meeting no later than on the date 
stated in the notice of the meeting. Such a date may not be a Sunday, other public holiday, Saturday, 
Midsummer Eve, Christmas Eve or New Year’s Eve and may not occur earlier than the fifth weekday 
prior to the general meeting.” 
 
Ort för bolagsstämma/Place for general meetings 
Vidare föreslås att en bestämmelse om ort för hållande av bolagsstämma införs i bolagsordningen. 
Bolagsordningen får därmed en ny § 9 samt att efterföljande bestämmelser får ny numrering 
Bolagsordningen får därmed en ny § 9 med följande lydelse: 
It is further proposed that a clause regarding the place for holding a general meeting is introduced in 
the articles of association. The articles of association, will thereby have a new clause § 9 and that the 
following clauses will have a new numbering. The articles of association will thereby have a new § 9 
with the following wording: 
 
”Bolagsstämma ska hållas på den ort där styrelsen har sitt säte eller i Stockholms kommun. 
A general meeting is to take place where the board of directors has its registered office or in the 
municipality of Stockholm.” 
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Övrigt/Other 
Vidare föreslås några tekniska förändringar av bolagsordningens bestämmelse angående dagordning 
vid årsstämma. 
It is further proposed to make some minor additional technical changes in the clause regarding the 
agenda at the annual general meeting. 
 
Det föreslås slutligen att styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i 
detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket. 
It is finally proposed that the board of directors or a person appointed by the board of directors be 
authorised to make such minor adjustments in the above resolution that may be required in connection 
with the registration with the Swedish Companies Registration Office. 
 
Punkt 12: Beslut om fondemission 
Item 12: Resolution regarding bonus issue 
För att möjliggöra byte av bolagskategori från privat bolag till publikt bolag föreslår styrelsen för 
Bolaget att årsstämman i Bolaget fattar följande beslut. 
To enable the change of company category from a private company to a public company the board of 
directors of the Company proposes that the annual general meeting of the Company resolves as 
follows. 
 
Bolagets aktiekapital ska ökas genom fondemission med 432 640 kronor till 540 800 kronor. 
Fondemissionen genomförs genom överföring av 432 640 kronor från fritt eget kapital enligt fastställd 
balansräkning till aktiekapital.  
The company’s share capital shall be increased by SEK 432,640 to SEK 540,800 through a bonus 
issue. The bonus issue will be effected by a transfer of SEK 432,640 from unrestricted equity to share 
capital, as per the adopted balance sheet.  
 
Inga nya aktier ska ges ut i samband med fondemissionen. Akties kvotvärde ökar därmed med 0,20 
kronor till 0,25 kronor per aktie.  
No new shares will be issued in connection with the bonus issue. The nominal value of a share thereby 
increases by SEK 0,20 to SEK 0,25 per share.  
 
Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.  
The resolution requires an amendment to the articles of association. 
 
Styrelsen, eller den styrelsen förordnar, ska ha rätt att vidtaga de smärre justeringar i beslutet som kan 
visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket. 
The board of directors, or a person nominated by it, is authorized to make such minor adjustments as 
may be required in connection with registration of the resolution with the Swedish Companies 
Registration Office.  
 
Beslutet enligt denna punkt förutsätter ändring av bolagsordningen och är villkorat av att 
bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt punkt 11. 
A resolution in accordance with this item requires a change of the articles of association and is 
conditional upon that the general meeting resolves to change the articles of association in accordance 
with item 11. 
 
Punkt 13: Beslut om ändring av bolagsordningen 
Item 13: Resolution regarding amendments of the articles of association 
Styrelsen för Bolaget föreslår att årsstämman beslutar att ändra Bolagets bolagsordning enligt 
följande: 
The board of directors of the Company proposes that the annual general meeting resolves to amend 
the Company’s articles of association as follows: 
 
För att möjliggöra uppdelningen av aktier enligt punkt 14 föreslås att bolagsordningens gränser för 
antal aktier ändras från nuvarande lägst 1 000 000 aktier och högst 4 000 000 aktier till lägst 10 800 
000 aktier och högst 43 200 000 aktier. Bolagsordningens § 5 får därmed följande lydelse: 
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To enable the share split under item 14 it is proposed that the limits of the number of shares are 
amended from a minimum of 1,000,000 shares and a maximum of 4,000,000 shares to a minimum of 
10,800,000 shares and a maximum of 43,200,000 shares. The articles of association, § 5 will thereby 
have the following wording: 
 
”Antalet aktier ska vara lägst 10 800 000 och högst 43 200 000. 
The number of shares shall be at least 10,800,000 and no more than 43,200,000.” 
 
Det föreslås även att styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i 
detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket. 
It is also proposed that the board of directors or a person appointed by the board of directors be 
authorised to make such minor adjustments in the above resolution that may be required in connection 
with the registration with the Swedish Companies Registration Office. 
 
Punkt 14: Beslut om uppdelning av aktier 
Item 14: Resolution regarding share split 
Styrelsen för Bolaget föreslår att årsstämman ska besluta om att antalet aktier i Bolaget ska ökas 
genom att genomföra en uppdelning av aktier (1:5), varigenom en (1) befintlig aktie i Bolaget delas 
upp på fem (5) nya aktier. 
The board of directors of the Company proposes that the annual general meeting resolves to increase 
the number of shares in the Company through a share split (1:5) whereby one (1) outstanding share is 
divided into five (5) new shares. 
 
Det totala antalet aktier i Bolaget kommer genom uppdelningen öka från 2 163 200 aktier till 10 816 
000 aktier. Förslaget innebär att aktiernas kvotvärde kommer att uppgå till 0,050000 kronor efter 
uppdelningen och genomförd fondemission enligt punkten 12. 
The total number of shares in the Company will through the share split increase from 2,163,200 
shares to 10,816,000 shares. The proposal will lead to a quota value of SEK 0.050000 after the share 
split and bonus issue in accordance with item 12.  
 
Styrelsen bemyndigas fastställa avstämningsdag för uppdelningen. Avstämningsdagen får dock inte 
infalla före tidpunkten för registrering av beslutet om uppdelningen hos Bolagsverket. 
The board of directors is authorized to decide the record date for the share split. The record date may 
not occur prior to the date when the share split is registered with the Swedish Companies Registration 
Office. 
 
Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i samband 
med registrering av uppdelningen hos Bolagsverket och vid verkställandet av sammanläggningen hos 
Euroclear Sweden AB. 
The board of directors or anyone appointed by the board of directors is given the right to make the 
adjustments necessary in connection with the registration of the split at the Companies Registration 
Office and the execution of the same by Euroclear Sweden AB. 
 
Beslutet enligt denna punkt förutsätter ändring av bolagsordningen och är villkorat av att 
bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt punkten 13. 
A resolution in accordance with this exhibit requires a change of the articles of association and is 
conditional upon that the general meeting resolves to change the articles of association in accordance 
with item 13. 
 
Punkt 15: Beslut om att bemyndiga styrelsen att emittera aktier 
Item 15: Resolution regarding authorization to the board of directors to issue shares 
Styrelsen för Bolaget föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa 
årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av sammanlagt högst 5 000 000 aktier med 
eller utan företrädesrätt för aktieägarna, inom de gränser som bolagsordningen medger, att betalas 
kontant, genom kvittning eller med apportegendom. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om 
emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt enligt ovan är i första hand att kunna bredda 
aktieägarkretsen i Bolaget inför och i samband med en notering av Bolagets aktier samt i syfte att 
införskaffa nytt kapital och att möjliggöra för styrelsen att rikta emissioner till investerare som 
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styrelsen bedömer vara strategiskt viktiga för Bolaget eller i samband med förvärv. Om styrelsen 
finner det lämpligt för att underlätta leverans av aktier i samband med en nyemission enligt ovan kan 
denna även ske till en teckningskurs som motsvarar aktiens kvotvärde. 
The board of directors of the Company proposes that the annual general meeting of the shareholders 
shall resolve to authorize the board, on one or more occasions, to issue in total a maximum of 
5,000,000 shares, with or without preferential rights for shareholders, within the limits of the articles 
of association, to be paid in cash, by set-off or in-kind. The purpose for the board to resolve on 
issuances with deviation from the shareholders´ preferential rights in accordance with the above is 
primarily to broaden the shareholder base in the Company prior and in connection with a listing of 
the Company’s shares and for the purpose to raise new capital and to enable the board of directors to 
direct share issues to investors that are seen as strategically important to the Company by the board 
of directors or in connection with acquisitions. If the board of directors finds it suitable in order to 
enable delivery of shares in connection with an issuance as set out above, it may be made at a 
subscription price corresponding to the shares quota value. 
 
Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i samband 
med registrering av beslutet hos Bolagsverket. 
The board of directors or anyone appointed by the board of directors is given the right to make the 
adjustments necessary in connection with the registration of the resolution at the Companies 
Registration Office. 
 
Punkt 16: Beslut om incitamentsprogram för anställda i koncernen genom emission av högst 150 
000 teckningsoptioner 
Item 16: The board of director’s proposal regarding incentive program for employees within the 
company group through issue of a maximum of 150,000 warrants 
Styrelsen för Bolaget har den [24] maj 2017, under förutsättning av årsstämman efterföljande 
godkännande, beslutat om emission av högst 150 000 teckningsoptioner, till följd varav Bolagets 
aktiekapital kan komma att öka med högst 7 500 kronor (efter genomförd uppdelning av aktier enligt 
punkt 14). Teckningsoptionerna ska medföra rätt till nyteckning av aktier i Bolaget. 
The board of directors of (the Company has on [24] May 2017 resolved, subject to the approval of the 
annual general meeting of the shareholder, to issue a maximum of 150,000 warrants, which may result 
in a maximum total increase of the Company’s share capital of SEK 7,500 (after the share split under 
item 14). The warrants shall entitle to subscription of new shares in the Company. 
 
För emissionen ska följande villkor gälla: 
The following terms shall apply to the issuance: 
 
Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma 
nuvarande och tillkommande ledande befattningshavare, nyckelpersoner och anställda i Bolaget och 
koncernen, varvid enskild teckningsberättigad äger rätt att teckna högst 20 000 teckningsoptioner 
vardera. 
The warrants may, with deviation from the shareholders’ priority right, be subscribed for by current 
and future members of the management, key persons and employees of the Company and the company 
group, where each participant may subscribe for a maximum of 20,000 warrants each. 
 
Teckningsoptionerna ska tecknas senast den 10 maj 2018 på särskild teckningslista. Styrelsen ska äga 
rätt att förlänga tiden för teckning. 
The warrants shall be subscribed for no later than on 10 May 2018 on a separate subscription list. 
The board of directors shall be entitled to extend the time for subscription. 
 
Tecknare har rätt att teckna teckningsoptioner till en premie per option motsvarande optionens 
marknadsvärde beräknad enligt Black & Scholes värderingsmodell vid tidpunkten för teckning.  
Subscribers are entitled to subscribe for the warrants at a price per warrant equal to the warrant's 
market value calculated according to the Black & Scholes valuation model at the time for 
subscription. 
 
Betalning för tecknade teckningsoptioner ska erläggas senast den fem arbetsdagar efter teckning dock 
senast den 15 maj 2018. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för betalning. 
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Payment for subscribed warrants shall be made in cash no later than five business days following 
subscription, however no later than on 15 May 2018. The board of directors shall have the right to 
extend the period for payment. 
 
Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs 
motsvarande (i) 130 procent av erbjudandepriset vid noteringen av Bolagets aktie vid en reglerad 
marknad eller multilateral trading facility i Sverige (”Notering”) för det fall en Notering sker eller (ii) 
30 kronor per aktie för det fall ingen Notering sker, under perioden från och med den 1 januari 2019 
till och med den 30 april 2019 eller den tidigare dag som följer av villkoren för teckningsoptionerna. 
Each warrant entitles to subscription of one new share in the Company at a price corresponding to (i) 
130 percent of the offering price in an initial public offering of the Company’s shares at a regulated 
market or multilateral trading facility in Sweden (“IPO”) if an IPO is made or (ii) SEK 30 per share 
if no IPO occurs, during the period from 1 January 2019 up to an including 30 April 2019 or the 
earlier date set forth in the terms for the warrants. 
 
Ny aktie som tecknats genom utnyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning första 
gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har 
registrerats vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB. 
A new share subscribed for by exercise of a warrant has a right to dividends as of the first record day 
for dividends following registration of the new share issue with the Companies Registration Office and 
Euroclear Sweden AB. 
 
Emissionen förutsätter ändring av bolagsordningen. 
The issuance requires amendment to the articles of association. 
 
Syftet med emissionen och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att implementera en 
optionsplan för vissa nyckelpersoner inom Bolaget och koncernen. Syftet är att skapa ett gemensamt 
intresse för Bolagets aktieägare och dess nyckelpersoner att arbeta och verka för att Bolaget når bästa 
möjliga affärs- och värdemässiga utveckling. 
The purpose of the issuance and the deviation from the shareholders´ priority right is to implement a 
stock option plan for certain key employees of the Company and Subsidiary. The purpose is to create a 
common interest for the Company’s shareholders and key individuals to work for and aim at the 
Company achieving the best development possible with respect to its business and value. 
 
De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna finns tillgängliga hos Bolaget som bland annat 
innebär att teckningskursen liksom antalet aktier som teckningsoption berättigar till teckning av 
komma att omräknas i vissa fall. 
The complete terms and conditions for the warrants are available at the Company, including 
conditions regarding re-calculation, in certain cases, of the subscription price and the number of 
shares a warrant entitles to. 
 
Det föreslås att styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta 
beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket och 
eventuellt hos Euroclear Sweden AB. 
It is proposed that the board of directors or a person appointed by the board of directors be 
authorized to make such minor adjustments in the above resolution that may be required in connection 
with the registration with the Swedish Companies Registration Office and if applicable with Euroclear 
Sweden AB. 
 
Styrelsen föreslår att årsstämman ska besluta om att godkänna denna emission. 
The board of directors proposes that the annual general meeting shall approve this issuance. 
 
Beslut enligt denna punkt är villkorat av att årsstämman beslutar om uppdelning av aktier enligt 
punkten 14. 
A resolution according to this item shall be conditional upon that the annual general meeting also 
resolves to split the Company’s shares in accordance with item 14. 
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Punkt 17: Beslut om incitamentsprogram för styrelsens ledamöter genom emission av högst 150 
000 teckningsoptioner  
Item 17: Resolution regarding incentive program for members of the board of directors through 
issue of a maximum of 150,000 warrants  
Aktieägaren Malin Lindstedt föreslår att årsstämman beslutar om emission av högst 150 000 
teckningsoptioner, till följd varav Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 7 500 kronor 
(efter genomförd uppdelning av aktier enligt punkten 14). Teckningsoptionerna ska medföra rätt till 
nyteckning av aktier Bolaget. 
The shareholder Malin Lindstedt proposes that the annual general meeting of the shareholders shall 
resolve to issue a maximum of 150,000 warrants, which may result in a maximum increase in the 
Company’s share capital of SEK 7,500 (after the share split under item 14). The warrants shall entitle 
to subscription of new shares in the Company. 
 
För emissionen ska följande villkor gälla: 
The following terms shall apply to the issuance: 
 
Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma 
nuvarande styrelseledamöter (förutom styrelsens ordförande) och den till vid årsstämman nyval 
föreslagna ledamoten samt till tillkommande ledamöter i Bolaget, varvid vardera ledamot äger rätt att 
teckna högst 30 000 teckningsoptioner vardera. 
The warrants may, with deviation from the shareholders’ priority right, be subscribed for by the 
current directors (except the chairman of the board) the director proposed for new election at the 
annual general meeting and future directors in the Company, where each director may subscribe for a 
maximum of 30,000 warrants each. 
 
Teckningsoptionerna ska tecknas senast den 10 december 2017 på särskild teckningslista. 
The warrants shall be subscribed for no later than on 10 December 2017 on a separate subscription 
list. 
 
Tecknare har rätt att teckna teckningsoptioner till en premie per option motsvarande optionens 
marknadsvärde beräknad enligt Black & Scholes värderingsmodell vid tidpunkten för teckning.  
Subscribers are entitled to subscribe for the warrants at a price per warrant equal to the warrant's 
market value calculated according to the Black & Scholes valuation model at the time for 
subscription. 
 
Betalning för tecknade teckningsoptioner ska erläggas senast den fem arbetsdagar efter teckning dock 
senast den 15 december 2017. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för betalning. 
Payment for subscribed warrants shall be made in cash no later than five business days following 
subscription, however no later than on 15 December 2017. The board of directors shall have the right 
to extend the period for payment. 
 
Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs 
motsvarande (i) 140 procent av erbjudandepriset vid noteringen av Bolagets aktie vid en reglerad 
marknad eller multilateral trading facility i Sverige (”Notering”) för det fall en Notering sker eller (ii) 
35 kronor per aktie för det fall ingen Notering sker, under perioden från och med den 1 januari 2020 
till och med den 30 april 2020 eller den tidigare dag som följer av villkoren för teckningsoptionerna. 
Each warrant entitles to subscription of one new share in the Company at a price corresponding to (i) 
140 percent of the offering price in an initial public offering of the Company’s shares at a regulated 
market or multilateral trading facility in Sweden (“IPO”) if an IPO is made or (ii) SEK 35 per share if 
no IPO occurs, during the period from 1 January 2020 up to an including 30 April 2020 or the earlier 
date set forth in the terms for the warrants. 
 
Ny aktie som tecknats genom utnyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning första 
gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har 
registrerats vid Bolagsverket och aktierna införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. 
A new share subscribed for by exercise of a warrant has a right to dividends as of the first record day 
for dividends following registration of the new share issue with the Companies Registration Office and 
after the share has been registered in the share register maintained by Euroclear Sweden AB. 
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Syftet med emissionen är att inom ramen för ett incitamentsprogram erbjuda styrelsens ledamöter ett 
motivationshöjande ägarengagemang. Syftet är att skapa ett gemensamt intresse för Bolagets 
aktieägare och deltagande styrelseledamöter att arbeta och verka för att bolaget når bästa möjliga 
affärs- och värdemässiga utveckling. Ett långsiktigt ägarengagemang förväntas stimulera ett ökat 
intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i sin helhet samt höja motivationen för de 
deltagande ledamöterna. 
The purpose of the issuance is to within an incentive program offer the board members a motivational 
ownership engagement. The purpose is to create a common interest for the Company’s shareholders 
and the participating directors to work for and aim at the Company achieving the best development 
possible with respect to its business and value. A long term ownership engagement is expected to 
stimulate an increased interest for the business and the development of the results in a whole as well 
as an increased motivation for the participating directors. 
 
Emissionen förutsätter ändring av bolagsordningen. 
The issuance requires amendment to the articles of association. 
 
De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna finns tillgängliga hos Bolaget som bland annat 
innebär att teckningskursen liksom antalet aktier som teckningsoption berättigar till teckning av 
komma att omräknas i vissa fall. 
The complete terms and conditions for the warrants are available at the Company, including 
conditions regarding re-calculation, in certain cases, of the subscription price and the number of 
shares a warrant entitles to. 
 
Det föreslås att styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta 
beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket och 
eventuellt hos Euroclear Sweden AB. 
It is proposed that the board of directors or a person appointed by the board of directors be 
authorised to make such minor adjustments in the above resolution that may be required in connection 
with the registration with the Swedish Companies Registration Office and if applicable with Euroclear 
Sweden AB. 
 
Beslut enligt denna punkt är villkorat av att årsstämman beslutar om uppdelning av aktier enligt 
punkten 14. 
A resolution according to this item shall be conditional upon that the annual general meeting also 
resolves to split the Company’s shares in accordance with item 14. 
 
Majoritetskrav 
Majority requirements 
För giltigt beslut enligt punkterna 11 och 13 samt 15-17 krävs att de har biträtts av aktieägare som 
företräder minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädda vid 
stämman. 
A resolution in accordance with item 11 and 13 and 15-17 require support by shareholders holding 
not less than two-thirds of both the shares voted and of the shares represented at the general meeting. 
 
Handlingar  
Documents  
Styrelsens fullständiga förslag till beslut, kopior av redovisningshandlingar, revisionsberättelse och 
övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos Bolaget och 
senast två veckor före årsstämman och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- 
eller postadress. 
The complete proposals of the board of directors, copies of accounts, auditor statement, and other 
documents that shall be available in accordance with the Swedish Companies Act are available at the 
Company, at least two weeks in advance of the annual general meeting and will be sent to 
shareholders who request it and provide their e-mail or postal address. 
 
Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, begära upplysningar från styrelsen och 
verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. 
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The shareholders hereby notified regarding the right to, at the annual general meeting, request 
information from the board of directors and managing director according to Ch. 7 § 32 of the Swedish 
Companies Act. 

 
* * * * *  

 
Lund i maj 2017 /in May 2017 

SenzaGen AB 
Styrelsen/The Board of Directors 


