
KALLELSE	TILL	EXTRA	BOLAGSSTÄMMA	I	IMMUNICUM	AB	(PUBL)	
NOTICE	OF	EXTRAORDINARY	GENERAL	MEETING	IN	IMMUNICUM	AB	(PUBL)	

 
Aktieägarna	 i	 Immunicum	 AB	 (publ)	 (”Bolaget”),	 org.nr	 556629-1786,	 kallas	 härmed	 till	 extra	
bolagsstämma	måndagen	den	4	december	2017	klockan	11.00	på	Handelshögskolan	vid	Göteborgs	
universitet,	 lokal	 E45,	 Vasagatan	 1,	 405	 30	 Göteborg.	 Inregistrering	 till	 stämman	 påbörjas	 klockan	
10.30.	
The	shareholders	of	Immunicum	AB	(publ)	(the	”Company”),	reg.	no	556629-1786,	are	hereby	invited	
to	an	Extraordinary	General	Meeting	on	Monday,	4	December	2017,	at	11.00	am	at	the	University	of	
Gothenburg	 School	 of	 Business,	 Economics	 and	 Law,	 room	 E45,	 Vasagatan	 1,	 405	 30	 Gothenburg.	
Registration	for	the	meeting	will	commence	at	10.30	am.	
	
ANMÄLAN	
NOTIFICATION	
Aktieägare	som	önskar	delta	i	stämman	ska:		
Shareholders	who	wish	to	attend	the	meeting	shall:	
	

(i) vara	 införd	 i	den	av	Euroclear	Sweden	AB	förda	aktieboken	på	avstämningsdagen	som	är	
tisdagen	den	28	november	2017,	samt		
be	recorded	in	the	share	register	maintained	by	Euroclear	Sweden	AB	on	the	record	date	
of	Tuesday,	28	November	2017,	and	

	
(ii) senast	tisdagen	den	28	november	2017	ha	anmält	sitt	deltagande	och	eventuellt	biträde	till	

Bolaget;	antingen	skriftligen	till	Immunicum	AB	(publ),	”Bolagsstämma”,	Grafiska	vägen	2,	
412	63	Göteborg	eller	per	e-post	till	info@immunicum.com.		
not	later	than	on	Tuesday,	28	November	2017	have	notified	their	attendance	and	possible	
advisors	 to	 the	Company;	either	 in	writing	via	 letter	 to	 Immunicum	AB	 (publ),	 “General	
meeting”,	Grafiska	vägen	2,	SE-412	63	Gothenburg	or	by	e-mail	to	info@immunicum.com.	

	
Vid	 anmälan	 ska	 uppges	 fullständigt	 namn,	 person-	 eller	 organisationsnummer,	 adress,	
telefonnummer	dagtid	samt,	i	förekommande	fall,	uppgift	om	ställföreträdare,	ombud	och	biträden.	
Antalet	 biträden	 får	 högst	 vara	 två.	 För	 att	 underlätta	 inpasseringen	 vid	 stämman	 bör	 anmälan,	 i	
förekommande	fall,	åtföljas	av	fullmakter,	registreringsbevis	och	andra	behörighetshandlingar.		
The	 notification	 shall	 include	 full	 name,	 personal/corporate	 identity	 number,	 address,	 daytime	
telephone	number	and,	when	applicable,	information	about	deputies,	proxies	and	advisors.	The	number	
of	 advisors	 can	 be	 at	most	 two.	 In	 order	 to	 facilitate	 registration	 for	 the	meeting,	 the	 notification	
should,	when	applicable,	be	accompanied	by	powers	of	attorney,	 registration	certificates	and	other	
documents	of	authority.		
	
Personuppgifter	 som	 hämtas	 från	 den	 av	 Euroclear	 Sweden	 AB	 förda	 aktieboken,	 anmälan	 och	
deltagande	 vid	 stämman	 samt	 uppgifter	 om	 ställföreträdare,	 ombud	 och	 biträden	 kommer	 att	
användas	 för	 registrering,	 upprättande	 av	 röstlängd	 för	 stämman	 samt,	 i	 förekommande	 fall,	
stämmoprotokoll.	
Personal	data	obtained	from	the	share	register	maintained	by	Euroclear	Sweden	AB,	the	notice	and	
attendance	 at	 the	 meeting	 and	 data	 regarding	 deputies,	 proxies	 and	 advisors	 will	 be	 used	 for	



 

registration,	preparation	of	the	voting	list	for	the	meeting	and,	when	applicable,	the	minutes	from	the	
meeting.		
	
FÖRVALTARREGISTRERADE	AKTIER	
NOMINEE	REGISTERED	SHARES	
Aktieägare	som	låtit	förvaltarregistrera	sina	aktier	måste,	för	att	äga	rätt	att	delta	i	stämman,	begära	
att	 tillfälligt	 införas	 i	den	av	Euroclear	Sweden	AB	 förda	aktieboken.	Aktieägaren	måste	underrätta	
förvaltaren	härom	i	god	tid	före	tisdagen	den	28	november	2017,	då	sådan	införing	ska	vara	verkställd.	
Shareholders	who	have	had	 their	 shares	 registered	 in	 the	name	of	 a	nominee	must,	 in	order	 to	be	
entitled	to	participate	at	the	meeting,	request	temporary	registration	in	the	transcription	of	the	share	
register	maintained	by	Euroclear	Sweden	AB.	The	shareholder	must	notify	the	nominee	hereof	well	in	
advance	of	Tuesday,	28	November	2017,	at	which	time	such	registration	shall	have	been	made.	
	
OMBUD	
PROXIES	
Aktieägare	som	företräds	genom	ombud	ska	utfärda	skriftlig	av	aktieägaren	undertecknad	och	daterad	
fullmakt	 för	 ombudet.	 Om	 fullmakten	 utfärdats	 av	 juridisk	 person	 ska	 kopia	 av	 registreringsbevis	
bifogas	eller,	om	sådan	handling	inte	finns,	motsvarande	behörighetshandling.	Fullmaktsformulär	för	
aktieägare	 som	 önskar	 delta	 i	 stämman	 genom	 ombud	 finns	 på	 Bolagets	 hemsida	
www.immunicum.com.	Fullmakten	i	original	ska	även	uppvisas	på	stämman.	
Shareholders	represented	by	a	proxy	shall	issue	a	power	of	attorney	which	shall	be	dated	and	signed	
by	the	shareholder.	If	issued	by	a	legal	entity,	the	power	of	attorney	shall	be	accompanied	by	a	certified	
copy	 of	 the	 certificate	 of	 registration	 of	 the	 legal	 entity	 or,	 if	 such	 document	 does	 not	 exist,	 of	 a	
corresponding	 document	 of	 authority.	 Power	 of	 attorney	 forms	 for	 shareholders	 who	 wish	 to	
participate	 by	 proxy	 are	 available	 on	 the	 Company’s	 website	 www.immunicum.com.	 The	 original	
version	of	the	power	of	attorney	shall	also	be	presented	at	the	meeting.	
	
FÖRSLAG	TILL	DAGORDNING	
PROPOSED	AGENDA	
1.	 Stämmans	öppnande	och	val	av	ordförande	vid	stämman.	
	 Opening	of	the	meeting	and	election	of	chairman	of	the	meeting.	
	
2. Upprättande	och	godkännande	av	röstlängd.	

Preparation	and	approval	of	the	voting	list.	
	

3. Framläggande	och	godkännande	av	dagordning.	
Presentation	and	approval	of	the	agenda.	
	

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

5. Prövning	av	om	stämman	blivit	behörigen	sammankallad.	
Determination	as	to	whether	the	meeting	has	been	duly	convened.		
	

6. Beslut	om	ändring	av	bolagsordningen.	



 

Resolution	on	amendment	of	the	articles	of	association.	
	

7. Beslut	om	nyemission	av	aktier	(företrädesemission).	
Resolution	on	new	issue	of	shares	(rights	issue).	

	
8. Stämmans	avslutande.	

Closing	of	the	meeting.	
	
	
STYRELSENS	FÖRSLAG	TILL	BESLUT	
RESOLUTIONS	PROPOSED	BY	THE	BOARD	OF	DIRECTORS	
	
Punkt	6.	Beslut	om	ändring	av	bolagsordningen	
Item	6.	Resolution	on	amendment	of	the	articles	of	association.	
	
Mot	 bakgrund	 av	 styrelsens	 förslag	 till	 beslut	 om	 nyemission	 av	 aktier	 med	 företrädesrätt	 för	
aktieägarna	 enligt	 nedan,	 samt	 av	 ändringar	 i	 lagen	 (1998:1479)	 om	 värdepapperscentraler	 och	
kontoföring	 av	 finansiella	 instrument	 föreslår	 styrelsen	 att	 stämman	 beslutar	 om	 ändring	 av	
bolagsordningens	§	4,	§	5	och	§	12	enligt	följande:	
In	light	of	the	board	of	directors’	proposal	of	resolution	on	new	issue	of	shares	with	preferential	right	
for	 the	 shareholders,	 and	 changes	 in	 the	 Swedish	 Central	 Securities	 Depositories	 and	 Financial	
Instruments	 (Accounts)	 Act	 (1998:1479)	 the	 board	 of	 directors	 proposes	 that	 the	 general	 meeting	
resolves	to	amend	§	4,	§	5	and	§	12	of	the	articles	of	association	as	follows:	
	

• Lydelsen	av	§	4	ändras	från	”Aktiekapitalet	skall	utgöra	lägst	500	000	kronor	och	högst	2	000	000	
kronor."	till	”Aktiekapitalet	skall	utgöra	lägst	1	250	000	kronor	och	högst	5	000	000	kronor."	
The	wording	of	§	4	is	amended	from	“Aktiekapitalet	skall	utgöra	lägst	500	000	kronor	och	högst	
2	000	000	kronor.”	(Eng.	The	share	capital	shall	amount	to	not	less	than	SEK	500,000	and	not	
more	 than	SEK	2,000,000)	 to	 “Aktiekapitalet	 skall	 utgöra	 lägst	1	250	000	kronor	och	högst	
5	000	000	kronor.”	(Eng.	The	share	capital	shall	amount	to	not	less	than	SEK	1,250,000	and	not	
more	than	SEK	5,000,000).	
	

• Lydelsen	av	§	5	ändras	från	”Antalet	aktier	skall	vara	lägst	10	000	000	och	högst	40	000	000.”	till	
”Antalet	aktier	skall	vara	lägst	25	000	000	och	högst	100	000	000.”			
The	wording	of	 §	5	 is	 amended	 from	“Antalet	 aktier	 skall	 vara	 lägst	 10	000	000	och	högst	
40	000	000.”	(Eng.	The	number	of	shares	shall	be	not	less	than	10,000,000	and	not	more	than	
40,000,000)	to	”Antalet	aktier	skall	vara	lägst	25	000	000	och	högst	100	000	000.”	(Eng.	The	
number	of	shares	shall	be	not	less	than	25,000,000	and	not	more	than	100,000,000).	
	

• Lydelsen	av	§	12	ändras	från	”Bolagets	aktier	skall	vara	registrerade	 i	ett	avstämningsregister	
enligt	lagen	(1998:1479)	om	kontoföring	av	finansiella	instrument.”	till	”Bolagets	aktier	skall	vara	
registrerade	i	ett	avstämningsregister	enligt	lagen	(1998:1479)	om	värdepapperscentraler	och	
kontoföring	av	finansiella	instrument.”	
The	 wording	 of	 §	 12	 is	 amended	 from	 “Bolagets	 aktier	 skall	 vara	 registrerade	 i	 ett	
avstämningsregister	enligt	lagen	(1998:1479)	om	kontoföring	av	finansiella	instrument.”	(Eng.		
The	 Company’s	 shares	 shall	 be	 registered	 in	 a	 central	 securities	 depository	 register	 in	
accordance	with	the	Swedish	Financial	Instruments	(Accounts)	Act	(1998:1479))	to	”Bolagets	



 

aktier	 skall	 vara	 registrerade	 i	 ett	 avstämningsregister	 enligt	 lagen	 (1998:1479)	 om	
värdepapperscentraler	och	kontoföring	av	finansiella	instrument.”	(Eng.	The	Company’s	shares	
shall	be	registered	in	a	central	securities	depository	register	 in	accordance	with	the	Swedish	
Central	Securities	Depositories	and	Financial	Instruments	(Accounts)	Act	(1998:1479)).	

Styrelsen,	verkställande	direktören,	eller	den	styrelsen	utser,	ska	äga	rätt	att	vidta	de	smärre	justeringar	
i	beslutet	som	kan	visa	sig	erforderliga	i	samband	med	registrering	därav.	
The	board	of	directors,	the	managing	director,	or	the	person	appointed	by	the	board	of	directors,	shall	
be	entitled	to	take	the	minor	adjustments	of	the	resolution	required	in	connection	with	the	registration	
thereof.		
	
För	 giltigt	 beslut	 enligt	 förevarande	 förslag	 krävs	 att	 det	 biträds	 av	 aktieägare	 med	 minst	 två	
tredjedelar	av	såväl	de	avgivna	rösterna	som	de	aktier	som	är	företrädda	vid	bolagsstämman.	
For	the	present	resolution	to	be	valid	it	is	required	that	the	proposal	is	approved	by	shareholders	holding	
at	least	two-thirds	of	both	the	votes	cast	and	the	shares	represented	at	the	general	meeting.	
	
Punkt	7.	Beslut	om	nyemission	av	aktier	(företrädesemission)	
Item	7.	Resolution	on	new	issue	of	shares	(rights	issue)	
	
Styrelsen	föreslår	att	stämman	fattar	beslut	om	att	godkänna	styrelsens	beslut	den	1	november	2017	
om	nyemission	av	aktier	med	företrädesrätt	för	aktieägarna	på	följande	villkor:	
The	board	of	directors	proposes	that	the	meeting	resolves	to	approve	the	board	of	directors’	resolution	
of	1	November	2017	on	a	new	issue	of	shares	with	preferential	rights	for	the	shareholders	with	the	
following	terms:	

Aktiekapitalökning	och	antal	aktier		
Share	capital	increase	and	number	of	shares	
Bolagets	aktiekapital	ska	kunna	ökas	med	ett	belopp	om	högst	1	390	635,75	kronor	genom	emission	
av	högst	27	812	715	nya	aktier.	
The	Company’s	share	capital	shall	be	increased	with	a	maximum	amount	of	1,390,635.75	SEK	by	issue	
of	at	most	27,812,715	new	shares.	

Rätt	att	teckna	nya	aktier	
Right	to	subscribe	for	new	shares	
Rätt	att	teckna	nya	aktier	ska	med	företrädesrätt	tillkomma	Bolagets	aktieägare.	Avstämningsdag	för	
erhållande	 av	 teckningsrätter	 och	 rätt	 till	 deltagande	 i	 nyemissionen	 med	 företrädesrätt	 ska	 vara	
onsdagen	den	6	december	2017.	Bolagets	aktieägare	ska	äga	företrädesrätt	att	teckna	de	nya	aktierna	
varvid	 en	 (1)	 befintlig	 aktie	 i	 Bolaget	 ger	 en	 (1)	 teckningsrätt	 och	 14	 teckningsrätter	 berättigar	 till	
teckning	av	15	nya	aktier.	
The	shareholders	in	the	Company	are	entitled	to	subscribe	for	new	shares	with	preferential	rights.	The	
record	date	for	obtaining	subscription	rights	and	right	to	participate	in	the	new	issue	of	shares	with	
preferential	rights	shall	be	on	Wednesday,	6	December	2017.	Shareholders	in	the	Company	shall	have	
preferential	right	to	subscribe	for	shares	whereupon	one	(1)	existing	share	in	the	Company	entitles	to	
one	(1)	subscription	right	and	14	subscription	rights	entitle	to	subscribe	for	15	new	shares.	
	
	
	
	



 

Tilldelning	
Allotment	
Teckning	kan	även	ske	utan	stöd	av	teckningsrätter.	För	det	fall	inte	samtliga	aktier	tecknas	med	stöd	
av	teckningsrätter	ska	styrelsen,	inom	ramen	för	emissionens	högsta	belopp,	besluta	om	tilldelning	av	
aktier	till	de	som	tecknat	sig	utan	stöd	av	teckningsrätter	enligt	följande	tilldelningsprinciper:	
New	shares	may	also	be	subscribed	for	without	subscription	rights.	In	the	event	that	not	all	shares	are	
subscribed	for	by	exercise	of	subscription	rights	the	board	of	directors	shall,	up	to	the	maximum	amount	
of	the	share	issue,	resolve	on	allotment	of	shares	subscribed	for	without	the	exercise	of	subscription	
rights,	according	to	the	following	allotment	principles:	
	

• I	första	hand	ska	tilldelning	av	aktier	som	tecknats	utan	stöd	av	teckningsrätter	ske	till	dem	
som	 även	 tecknat	 aktier	 med	 stöd	 av	 teckningsrätter,	 oavsett	 om	 aktietecknaren	 var	
aktieägare	på	avstämningsdagen	eller	inte.	Tilldelning	ska	i	dessa	fall	ske	pro	rata	i	förhållande	
till	det	antal	 teckningsrätter	 som	utnyttjats	 för	 teckning	och,	 i	den	mån	detta	 inte	kan	ske,	
genom	lottning.	
Shares	subscribed	for	without	subscription	rights	will	firstly	be	allotted	to	those	who	have	also	
subscribed	 for	 shares	 by	 exercise	 of	 subscription	 rights,	 regardless	 of	 whether	 or	 not	 the	
subscriber	was	a	shareholder	on	the	record	date.	Allotment	shall	in	these	cases	be	made	pro	
rata	in	relation	to	the	number	of	subscription	rights	exercised	for	subscription	and,	insofar	as	
this	is	not	possible,	by	drawing	of	lots.	

	

• I	andra	hand	ska	tilldelning	av	aktier	ske	till	andra	som	endast	anmält	sig	för	teckning	utan	stöd	
av	teckningsrätter.	För	det	fall	att	tilldelning	till	dessa	inte	kan	ske	fullt	ut	ska	tilldelning	ske	
pro	rata	i	förhållande	till	det	antal	aktier	som	var	och	en	har	anmält	för	teckning	och,	i	den	mån	
detta	inte	kan	ske,	genom	lottning.	
Shares	will	 secondly	be	allotted	 to	other	parties	who	have	only	given	notice	of	 subscription	
without	 the	 exercise	 of	 subscription	 rights.	 In	 the	 event	 all	 such	 parties	 do	 not	 receive	 full	
allotment,	the	shares	will	be	allotted	pro	rata	 in	relation	to	the	number	of	shares	for	which	
each	party	has	given	notice	of	subscription	and,	insofar	as	this	is	not	possible,	by	drawing	of	
lots.	

	

• I	tredje	och	sista	hand	ska	tilldelning	ske	till	parter	de	parter	som	lämnat	garantiåtaganden	i	
företrädesemissionen	 i	egenskap	av	emissionsgaranter.	För	det	 fall	 tilldelning	till	dessa	 inte	
kan	ske	fullt	ut	ska	tilldelning	ske	pro	rata	i	förhållande	till	det	antal	aktier	som	var	och	en	har	
garanterat	för	teckning	och,	i	den	mån	detta	inte	kan	ske,	genom	lottning.		
Shares	will	 thirdly	 and	 lastly	 be	 allotted	 to	 the	 parties	 who	 have	 undertaken	 underwriting	
guarantees	in	the	rights	issue	in	their	capacity	as	guarantors.	In	the	event	all	such	parties	do	
not	receive	full	allotment,	the	shares	will	be	allotted	pro	rata	in	relation	to	the	number	of	shares	
for	which	each	guarantor	has	underwritten	and,	insofar	as	this	is	not	possible,	by	drawing	of	
lots.		

	
	
	
	
	
	



 

Teckningskurs	och	emissionsbelopp	
Subscription	price	and	issue	amount	
Teckningskursen	ska	vara	8	kronor	per	aktie.	Vid	fullteckning	tillförs	Bolaget	ett	belopp	om	222	501	720	
kronor	(före	emissionskostnader).	
The	subscription	price	shall	be	SEK	8	per	share.	At	full	subscription	the	Company	will	be	provided	with	
an	amount	of	222,501,720	SEK	(before	issue	expenses).	
	
Teckning	och	betalning	
Subscription	and	payment	
Teckning	av	aktier,	såväl	med	som	utan	stöd	av	teckningsrätter,	ska	äga	rum	under	perioden	från	och	
med	fredagen	den	8	december	2017	och	till	och	med	fredagen	den	22	december	2017.	Teckning	med	
stöd	av	teckningsrätter	ska	ske	genom	samtidig	betalning	av	teckningslikviden	till	ett	av	Bolaget	anvisat	
konto.	Teckning	av	aktier	utan	stöd	av	teckningsrätter	ska	ske	på	särskild	anmälningslista.	Betalning	
för	aktier	som	tecknats	utan	stöd	av	teckningsrätt	ska	erläggas	till	ett	av	Bolaget	anvisat	konto	senast	
tre	(3)	bankdagar	efter	besked	om	tilldelning.	Styrelsen	ska	äga	rätt	att	förlänga	tiden	för	teckning	och	
betalning.	
Subscription	of	shares,	both	with	and	without	the	exercise	of	subscription	rights,	shall	take	place	during	
the	 period	 starting	 on	 Friday,	 8	 December	 2017	 up	 to	 and	 including	 Friday,	 22	 December	 2017.	
Subscription	 by	 exercise	 of	 subscription	 rights	 shall	 be	 effected	 by	 simultaneous	 payment	 of	 the	
subscription	 amount	 to	 an	 account	 assigned	 by	 the	 Company.	 Subscription	 of	 shares	 without	 the	
exercise	of	subscription	rights	shall	be	effected	on	a	special	form	for	notice	of	subscription.	Payment	for	
shares	subscribed	for	without	the	exercise	of	subscription	rights	shall	be	made	to	an	account	assigned	
by	the	Company	not	later	than	three	(3)	banking	days	after	the	notification	of	allotment.	The	board	of	
directors	is	entitled	to	extend	the	subscription	and	payment	period.	
	
Rätt	till	utdelning	
Right	to	dividends	
De	nya	aktierna	ska	medföra	rätt	till	utdelning	från	och	med	avstämningsdagen	för	den	utdelning	som	
beslutas	närmast	efter	det	att	nyemissionen	har	blivit	registrerad.	
The	new	shares	shall	entitle	to	dividends	as	from	the	first	record	date	for	dividends	resolved	that	occurs	
following	the	registration	of	the	new	issue	of	shares.	
	
Övrigt	
Other	
Handlingar	enligt	13	kap.	6	§	aktiebolagslagen	har	upprättats	och	hålls	 tillgängliga	hos	Bolaget.	För	
registrering	av	förevarande	beslut	fordras	att	beslutet	godkänns	av	aktieägare	med	mer	än	hälften	av	
de	avgivna	rösterna	på	bolagsstämman.	Beslutet	förutsätter	ändring	av	bolagsordningen.	Beslutet	är	
därför	villkorat	av	att	bolagsstämman	fattar	beslut	om	att	ändra	bolagsordningen	samt	av	registrering	
av	beslutet	hos	Bolagsverket.	Styrelsen,	verkställande	direktören	eller	den	styrelsen	utser,	ska	äga	rätt	
att	 vidta	de	 smärre	 justeringar	 i	 beslutet	 som	kan	 visa	 sig	 erforderliga	 i	 samband	med	 registrering	
härav.	
Documents	according	to	Chapter	13	Section	6	of	the	Swedish	Companies	Act	have	been	drawn	up	and	
are	kept	available	at	the	Company’s	office.	For	the	present	resolution	to	be	registered	it	is	required	that	
the	 proposal	 is	 approved	 by	 shareholders	 holding	more	 than	 half	 of	 the	 votes	 cast.	 The	 resolution	
requires	 an	 amendment	 of	 the	 articles	 of	 association.	 The	 resolution	 on	 approval	 of	 the	 board	 of	



 

directors’	 resolution	on	new	 issue	of	 shares	 is	 therefore	 conditional	 upon	 that	 the	general	meeting	
resolving	 to	amend	the	articles	of	association	and	the	 registration	of	 the	decision	with	 the	Swedish	
Companies	Registration	Office.	The	board	of	directors,	the	managing	director,	or	the	person	appointed	
by	the	board	of	director,	shall	be	entitled	to	take	the	minor	adjustments	of	the	resolution	required	in	
connection	with	the	registration	thereof.		
	
AKTIEÄGARES	RÄTT	ATT	BEGÄRA	UPPLYSNINGAR	
SHAREHOLDERS’	RIGHT	TO	REQUEST	INFORMATION	
Enligt	 7	 kap.	 32	 §	 aktiebolagslagen	 ska	 styrelsen	 och	 den	 verkställande	 direktören,	 om	 någon	
aktieägare	begär	det	och	styrelsen	anser	att	det	kan	ske	utan	väsentlig	skada	för	Bolaget,	vid	stämman	
lämna	upplysningar	om	förhållanden	som	kan	inverka	på	bedömningen	av	ett	ärende	på	dagordningen.	
Pursuant	 to	 Chapter	 7	 Section	 32	 of	 the	 Swedish	 Companies	 Act,	 the	 board	 of	 directors	 and	 the	
managing	director	shall,	if	any	shareholder	so	requests	and	the	board	of	directors	deems	that	it	can	be	
done	without	significant	harm	to	the	Company,	provide	information	at	the	general	meeting	regarding	
circumstances	which	may	affect	the	assessment	of	a	matter	on	the	agenda.	
	
ANTAL	AKTIER	OCH	RÖSTER	I	BOLAGET	
NUMBER	OF	SHARES	AND	VOTES	IN	THE	COMPANY	
Det	totala	antalet	aktier	och	röster	i	Bolaget	vid	datumet	för	denna	kallelse	är	25	958	541.	Endast	ett	
aktieslag	finns	och	Bolaget	har	inget	innehav	av	egna	aktier.	
The	total	number	of	shares	and	votes	in	the	Company	at	the	date	of	this	notice	is	25,958,541.	Only	one	
class	of	shares	exists	and	the	Company	has	no	holding	of	own	shares.	
	
HANDLINGAR		
DOCUMENTS	
Fullständiga	förslag	till	beslut,	styrelsens	beslut	om	nyemission	samt	redogörelser	och	yttranden	enligt	
aktiebolagslagen,	 finns	tillgängliga	hos	Bolaget	samt	på	Bolagets	webbplats,	www.immunicum.com,	
senast	tre	veckor	före	stämman,	och	kommer	att	skickas	till	aktieägare	som	begär	det	och	uppger	sin	
e-post	eller	postadress.		
Complete	 proposals	 for	 resolutions,	 the	 board	 of	 directors’	 resolution	 on	 new	 share	 issue	 and	
statements	and	reports	according	to	the	Swedish	Companies	Act,	are	available	at	the	Company’s	office	
and	on	the	Company’s	website,	www.immunicum.com,	not	later	than	three	weeks	before	the	meeting,	
and	will	be	sent	to	the	shareholders	who	so	request	and	provide	their	e-mail	or	postal	address.		
	
Kallelsen	kommer	att	kungöras	i	Post-	och	Inrikes	Tidningar	måndagen	den	6	november	2017	och	även	
publiceras	på	Bolagets	hemsida,	www.immunicum.com.	Annonsering	om	att	kallelse	har	skett	görs	i	
Dagens	Industri	måndagen	den	6	november	2017.	
The	notice	will	be	announced	in	the	Official	Swedish	Gazette	on	Monday,	6	November	2017	and	will	
also	be	published	on	the	Company’s	website,	www.immunicum.com.	An	announcement	that	the	notice	
has	been	made	will	be	published	in	Dagens	Industri	on	Monday,	6	November	2017.	
	
	
	
	
	



 

ÖVRIGT	
OTHER	
I	 händelse	 av	 att	 språkversionerna	 inte	 överensstämmer	 ska	 den	 svenskspråkiga	 versionen	 äga	
företräde.	
In	the	event	of	any	discrepancies	between	the	two	language	versions,	the	Swedish	version	shall	prevail.	

	
	

*****	
Göteborg,	november	2017	

Gothenburg,	November	2017	
Immunicum	AB	(publ)	

Styrelsen	/	The	board	of	directors	


