
Protokoll fört vid extra bolagsstämma i 

Moberg Pharma AB (publ), org.nr 556697–

7426, den 3 maj 2022 i Stockholm 

 

1. Stämmans öppnande 

Noterades att stämman genomförts enligt lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att 

underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor innebärande att aktieägarna fått 

utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning. 

Kallelsen till stämman bilades protokollet, Bilaga 1. 

Det formulär som använts för poströstning bilades protokollet, Bilaga 2. 

Redovisning av resultatet av poströster avseende varje punkt på dagordningen bilades 

protokollet, Bilaga 3, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag (2022:121). 

Noterades särskilt att ingen aktieägare meddelat bolaget önskan om att beslut under en eller 

flera punkter ska anstå till fortsatt bolagsstämma. 

2. Val av ordförande vid bolagsstämman 

Valdes advokat Emil Hedberg från Advokatfirman Schjødt till ordförande för stämman. 

Upplystes om att Adam Sirsjö från Advokatfirman Schjødt ombetts att föra protokollet vid 

stämman. 

3. Val av en eller två justeringsmän 

Utsågs Ewa Karlsson att jämte ordföranden justera protokollet. 

4. Upprättande och godkännande av röstlängd 

Godkändes bifogad förteckning, Bilaga 4, att gälla som röstlängd vid stämman. 

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 

Sedan det konstaterats att kallelse till stämman har offentliggjorts på bolagets webbplats den 8 

april 2022 och varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 12 april 2022, då även annonsen i 

Dagens Industri varit införd, konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad. 

6. Godkännande av dagordning 

Godkändes det förslag till dagordning som intagits i kallelsen till stämman. 

7. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av stamaktier 

Framlades styrelsens beslut om nyemission av stamaktier med företrädesrätt för aktieägarna, 

Bilaga 5, tillsammans med styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen, Bilaga 6, 
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samt revisorsyttrande däröver, Bilaga 7. Beslutades att godkänna styrelsen beslut om nyemission 

av stamaktier av med företrädesrätt för aktieägarna.  

8. Stämmans avslutande 

Ordföranden vid stämman förklarade stämman avslutad.  

 

____________ 
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Vid protokollet:   Justeras:  

 

_____________________   _____________________ 

Adam Sirsjö    Emil Hedberg 

 

    _____________________ 

    Ewa Karlsson 
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Bilaga 1 

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA 

[Se separat dokument] 
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Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Pharma AB (publ) 
 
Aktieägarna i Moberg Pharma AB (publ), org.nr 556697-7426 (”Bolaget”), kallas härmed till extra 
bolagsstämma den 3 maj 2022. 
 
Med anledning av coronaviruset och i syfte att minska smittspridning har styrelsen beslutat att extra 
bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående samt att 
aktieägare endast ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt genom att aktieägare poströstar i den ordning 
som föreskrivs nedan. Information om de beslut som fattas av den extra bolagsstämman kommer att 
offentliggöras den 3 maj 2022, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställd.  
 
Deltagande på bolagsstämman 
Aktieägare som vill delta i extra bolagstämman genom poströstning ska: 
 

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken den 25 april 
2022,  

- dels senast den 2 maj 2022 anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningar under 
rubriken ”Poströstning” nedan så att poströsten är Bolaget tillhanda senast den dagen.  

 
För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom 
att anmäla sig till stämman genom att avge sin poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att 
aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen den 25 april 2022. 
Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt 
förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som gjorts av 
förvaltaren senast den 27 april 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken. Observera 
att detta förfarande även kan gälla beträffande aktier som ligger i banks aktieägardepå och på vissa 
investeringssparkonton (ISK).  
 
Poströstning 
Styrelsen har beslutat att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt endast genom poströstning enligt lagen 
(2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. 
För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Bolagets hemsida 
www.mobergpharma.se/investerare/bolagsstyrning/bolagsstamma. Ifyllt och undertecknat 
poströstningsformulär kan skickas med post till Moberg Pharma AB (publ), Att: Malin Nilsson, 
Gustavslundsvägen 42, 5 tr., 167 51 Bromma, eller per e-post till malin.nilsson@mobergpharma.se. 
Ifyllt formulär måste vara Bolaget tillhanda senast den 2 maj 2022.  

Villkor och anvisningar för poströstning framgår av formuläret. Aktieägaren får inte förse poströsten med 
särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig. 

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av 
aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, 
www.mobergpharma.se/investerare/bolagsstyrning/bolagsstamma. Om aktieägaren är en juridisk 
person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret. 
 
Antal aktier och röster 
I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse sammanlagt 46 681 123 stamaktier, 
motsvarande totalt 46 681 123 röster. Varje stamaktie medför en röst på bolagsstämma. Inga aktier av 
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serie C har getts ut. Bolaget innehar vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse 1 464 746 egna 
stamaktier som inte berättigar till rösträtt på bolagsstämman. 
 
Förslag till dagordning 
 

1. Stämmans öppnande 
2. Val av ordförande vid bolagsstämman 
3. Val av en eller två justeringsmän 
4. Upprättande och godkännande av röstlängd 
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad 
6. Godkännande av dagordning 
7. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av stamaktier 
8. Stämmans avslutande  

 
FÖRSLAG TILL BESLUT 
 
Val av ordförande vid bolagsstämman (punkt 2) 
Styrelsen föreslår att advokat Emil Hedberg från Advokatfirman Schjødt väljs till ordförande på 
stämman, eller vid förhinder för honom den som styrelsen i stället anvisar. 
 
Val av en eller två justeringsmän (punkt 3) 
Styrelsen föreslår Ewa Karlsson, eller vid förhinder för henne den som styrelsen anvisar, utses till person 
att justera stämmoprotokollet. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden 
och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet. 
 
Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 4) 
Den röstlängd som föreslås godkänd under punkt 4 på dagordningen är den röstlängd som upprättats 
av stämmoordföranden, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, som 
kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonen. 
 
Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av stamaktier (punkt 7) 
Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman godkänner styrelsens beslut om nyemission av stamaktier 
med företrädesrätt för Bolagets aktieägare på följande villkor: 
 

1. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 5 251 626 kronor genom nyemission av högst 52 516 
260 nya stamaktier. 

2. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden. 
3. Varje på avstämningsdagen innehavd aktie berättigar innehavaren till en teckningsrätt; åtta 

teckningsrätter berättigar till teckning av nio stamaktier. 
4. Avstämningsdagen för deltagande i nyemissionen med företrädesrätt ska vara den 11 maj 2022. 
5. Teckningskursen ska vara 2,30 kronor per stamaktie.  
6. För det fall inte samtliga stamaktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom 

ramen för företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av stamaktier till de som 
tecknat stamaktier utan stöd av teckningsrätter enligt följande fördelningsgrunder: 
- I första hand ska tilldelning ske till de som har tecknat stamaktier med stöd av 

teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och 
vid överteckning i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för 
teckning av stamaktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. 
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- I andra hand ska tilldelning ske till andra som tecknat stamaktier utan stöd av 
teckningsrätter, och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, i förhållande till det 
antal stamaktier som var och en anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, 
genom lottning. 

- I tredje och sista hand ska eventuella återstående stamaktier tilldelas de garanter som ingått 
en emissionsgaranti i förhållande till storleken på ställt garantiåtagande och, i den mån detta 
inte kan ske, genom lottning. 

7. Teckning av nya stamaktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant 
betalning under perioden från och med den 13 maj 2022 till och med den 27 maj 2022. Teckning 
av nya aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske under samma period på separat 
teckningslista. Betalning för nya stamaktier som tecknas utan stöd av teckningsrätter ska 
erläggas kontant senast tredje bankdagen efter avsändande av avräkningsnota som utvisar 
besked om tilldelning av stamaktier.  

8. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden. 
9. De nya stamaktierna berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för 

utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket. 
 
Verkställande direktören eller den som denne utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar av 
ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller 
Euroclear Sweden AB. 
 
Aktieägares rätt att erhålla upplysningar  
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 eller dotterföretags ekonomiska situation och Bolagets förhållanden till annat koncernföretag. 
Begäran om sådana upplysningar skall lämnas skriftligen till Bolaget senast tio dagar före den extra 
bolagsstämman, dvs senast den 23 april 2022, till adress Moberg Pharma AB (publ), Att: Malin Nilsson, 
Gustavslundsvägen 42, 5 tr., 167 51 Bromma, eller per e-post till malin.nilsson@mobergpharma.se. 
Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på Bolagets hemsida 
www.mobergpharma.se/investerare/bolagsstyrning/bolagsstamma och på Bolagets huvudkontor med 
adress Gustavslundsvägen 42 i Bromma senast den 28 april 2022. Upplysningarna kommer även att 
finnas tillgängliga hos Bolaget på adress Gustavslundsvägen 42 i Bromma samma dag. Upplysningarna 
skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress. 
 
Stämmohandlingar 
Poströstnings- och fullmaktsformulär kommer finnas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats, 
www.mobergpharma.se. Beslutsunderlag kommer att hållas tillgängligt för aktieägarna hos Bolaget och 
på Bolagets webbplats, www.mobergpharma.se, senast tre veckor före stämman och kommer att 
skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos Bolaget och uppger sin adress. 
 
Behandling av personuppgifter 
För information om hur personuppgifter behandlas i samband med den extra bolagsstämman, se 
integritetspolicyn som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats, 
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.  
 

________ 
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Stockholm i april 2022 

Moberg Pharma AB (publ) 
Styrelsen 

 

 
Informationen lämnades för offentliggörande den 8 april 2022, kl. 10.00 CET. 
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Bilaga 2 

POSTRÖSTNINGSFORMULÄR  

[Se separat dokument]  
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ANMÄLAN OCH FORMULÄR FÖR FÖRHANDSRÖSTNING 
 
Anmälan och formulär för förhandsröstning genom poströstning enligt lagen (2022:121) om tillfälliga 
undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. 
 
Anmälan och formuläret ska vara Moberg Pharma AB (publ) tillhanda senast den 2 maj 2022. 
 
Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier 
i Moberg Pharma AB (publ), org.nr 556697–7426, vid extra bolagsstämma den 3 maj 2022. Rösträtten 
utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan. 
 

Aktieägarens namn 
 
 
 

Personnummer/Födelsedatum/Organisationsnummer 
 

Telefonnummer 
 
 
 

E-post 
 

Ort och datum 
 
 

Namnteckning* 
 
 
 

Namnförtydligande 
 
 
 

* Vid firmateckning ska namnförtydligande anges vid namnteckningen och aktuellt registreringsbevis (eller 
motsvarande handling) biläggas det ifyllda formuläret.  

 

 
För att förhandsrösta, gör så här: 

• Fyll i aktieägarens uppgifter ovan 

• Markera valda svarsalternativ nedan 

• Skriv ut, underteckna och skicka formuläret till Moberg Pharma AB (publ), Att: Malin 
Nilsson, Gustavslundsvägen 42, 5 tr., 167 51 Bromma, eller per e-post till 
malin.nilsson@mobergpharma.se  

• Om aktieägaren är en juridisk person måste registreringsbevis eller annan 
behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren förhandsröstar 
genom ombud 

• 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 

• Om aktieägaren inte önskar utöva sin rösträtt genom förhandsröstning ska 
förhandsröstningsformuläret inte skickas in 

 
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 
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. 
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Förhandsröstningsformuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara Moberg 
Pharma AB (publ) tillhanda senast 2 maj 2022. Förhandsröst kan återkallas fram till och med 2 maj 
2022 genom att kontakta bolaget via malin.nilsson@mobergpharma.se.  
 
För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelse och förslag på Moberg Pharma AB (publ) 
webbplats. 
 
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns 
tillgänglig på Euroclears webbplats, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-
bolagsstammor-svenska.pdf.  
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Extra bolagsstämma i Moberg Pharma AB (publ) den 3 maj 2022 
Svarsalternativen nedan avser framlagda förslag vilka framgår av kallelsen till extra bolagsstämman. 
 

2. Val av ordförande vid bolagsstämman 

Ja ☐ Nej ☐ 

3. Val av en eller två justeringsmän 

Ja ☐ Nej ☐ 

4. Upprättande och godkännande av röstlängd 

Ja ☐ Nej ☐ 

5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad 

Ja ☐ Nej ☐ 

6. Godkännande av dagordning 

Ja ☐ Nej ☐ 

7. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av stamaktier 

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:  
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Bilaga 3 

REDOVISNING AV RESULTATET AV POSTRÖSTER 

[Se separat dokument] 
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Moberg Pha i AB (publ)

Poströstning - slutredovisning / Compilation of the result of postal voting (26 § 2022:121)
Stamaktier -1 röst,

Företrädda aktier: / Represented shares: 5 480 018
C-aktier • 1/10 röst /1/10 vote

Företrädda röster: / Represented vc 

Aktier i bolaget: / Totalshares:

S 480 018 

46 681123

ilt: / Total:
5 480018

5 480 018

46 681123

Röster i bolaget: /Total votes: 46 681123 0 46 681123

Röster / Votes
För: /For: Emot: f Against: EJ Avgivna: / Not cast:

Aktier / Shares
För: / For: Emo : / Against: Ej Avgivna: / Not cast:

Procent av avgivn 
För: / For:

röster / Percentage of represented votes
Emot: / Against:

Procent av f 
För: / For:

reträdda aktier / Pcrccn 
Emot: / Against

age of represented shares
EJ Avgivna: / Not cast: För: / For:

tiekapitalet / Percentage of share capital
Emot: / Against:

2. Val av ordförande vid stämman / Election of Chairman of the Meeting
5 480018 0 0 5 480 018 0 0 100% 0% 100% 0% 0% 11,74% 0%

3. Val av en eller tvi justeringsmän / Election of one or two persons to verify the minutes
5 480 018 0 0 5 480 018 0 0 100% 0% 100% 0% 0% 11,74% 0%

4. Upprättande och godkännande av röstlängd / Preparation and approval of the voting list.
5 480 018 0 0 5 480 018 0 0 100% 0% 100% 0% 0% 11,74% 0%

5. Proving om stämman blivit behörigen sammankallad / Determination whether the Meeting has
5 480 018 0 0 5 480 018 0 0 100% 0% 100% 0% 0% 11,74% 0%

6. Godkännande av dagordning / Approval of the agenda
5 480 018 0 0 5 480 018 0 • 100% 0% 100% 0% 0% 11,74% 0%

7. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om byemission av stamaktier / Resolution regarding approval of the board of directors' resolution
5 480 018 0 0 | S480 018

issue ordinary shares
0 0 100% 0% 100% 0% 0% 11,74% 0%
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Bilaga 4 

RÖSTLÄNGD 

[Se separat dokument] 
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RÖSTLÄNGD  

Aktieägare Ställföreträdare / 

Ombud  

Antal aktier  Antal röster 

Östersjöstiftelsen Mattias Klintemar 5 471 825 5 471 825 

Ewa Karlsson  8 193 8 193 

Totalt  5 480 018 5 480 018 

 

    _____________ 
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Bilaga 5 

STYRELSENS FÖR MOBERG PHARMA AB (PUBL) BESLUT OM NYEMISSION AV 
STAMAKTIER 

Styrelsen för Moberg Pharma AB (publ), org.nr 556697-7426, beslutar, under förutsättning av extra 
bolagsstämmans efterföljande godkännande, om nyemission av stamaktier med företrädesrätt för 
bolagets aktieägare. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla. 

 
1. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 5 251 626 kronor genom nyemission av högst 52 

516 260 nya stamaktier. 
 

2. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden. 
 

3. Varje på avstämningsdagen innehavd aktie berättigar innehavaren till en teckningsrätt; åtta 
teckningsrätter berättigar till teckning av nio nya stamaktier. 
 

4. Avstämningsdagen för deltagande i nyemissionen av stamaktier med företrädesrätt ska vara 
den 11 maj 2022. 
 

5. Teckningskursen ska vara 2,30 kronor per stamaktie.  
 

6. För det fall inte samtliga stamaktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom 
ramen för företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av stamaktier till de 
som tecknat stamaktier utan stöd av teckningsrätter enligt följande fördelningsgrunder: 
 
I första hand ska tilldelning ske till de som har tecknat stamaktier med stöd av 
teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och 
vid överteckning i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för 
teckning av stamaktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. 
 
I andra hand ska tilldelning ske till andra som tecknat stamaktier utan stöd av 
teckningsrätter, och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, i förhållande till det 
antal stamaktier som var och en anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, 
genom lottning. 
 
I tredje och sista hand ska eventuella återstående stamaktier tilldelas de garanter som ingått 
en emissionsgaranti i förhållande till storleken på ställt garantiåtagande och, i den mån 
detta inte kan ske, genom lottning. 

 
7. Teckning av nya stamaktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant 

betalning under perioden från och med den 13 maj 2022 till och med den 27 maj 2022. 
Teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske under samma period på separat 
teckningslista. Betalning för nya stamaktier som tecknas utan stöd av teckningsrätter ska 
erläggas kontant senast tredje bankdagen efter avsändande av avräkningsnota som utvisar 
besked om tilldelning av stamaktier.  
 

8. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden. 
 
9. De nya stamaktierna berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för 

utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket. 
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10. Noterades att styrelsen har rätt att besluta om betalning genom kvittning i enlighet med 13 
kap. 41 § aktiebolagslagen. 
 

 
Verkställande direktören eller den som denne utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar av 
ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller 
Euroclear Sweden AB. 
 
Handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen har upprättats. 

__________________ 

 
Stockholm den 8 april 2022 

Moberg Pharma AB (publ) 
Styrelsen 
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Bilaga 6 

STYRELSENS REDOGÖRELSE ENLIGT 13 KAP. 6 § AKTIEBOLAGSLAGEN 

[Se separat dokument] 
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Bilaga 1 / Enclosure 1 
 

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen / The board of directors’ report 
in accordance with Chapter 13, Section 6 of the swedish companies act 

Som redogörelse enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen får styrelsen för Moberg Pharma AB (publ), 
org.nr 556697-7426, anföra följande. 

The Board of Directors of Moberg Pharma AB (publ), reg. no. 556697-7426, submits the following 
report in accordance with Chapter 13, Section 6 of the Swedish Companies Act. 

Efter avlämnandet av årsredovisningen för räkenskapsåret juli 2019 - december 2020 har de 
händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning inträffat som framgår av de regulatoriska 
pressmeddelanden och kvartalsrapporter som offentliggjorts på bolagets webbplats, 
https://www.mobergpharma.se/press/pressmeddelanden.  

Subsequent to the submission of the annual report for the financial year July 2019 – December 
2020, the events of material significance for the company’s position have occurred as stated in the 
regulatory press releases and interim reports published on the company’s website, 
https://www.mobergpharma.se/press/pressmeddelanden. 

 

_____________ 

Stockholm den 8 april 2022 / Stockholm on 8 April 2022 

Moberg Pharma AB (publ) 

Styrelsen / The Board of Directors 

 
 
 
 
 
 
 
Peter Wolpert, Chairman Ordförande  Mattias Klintemar 
 

 
 
 
 
 
 

Nikolaj Sørensen   Fredrik Granström 
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Bilaga 7 

REVISORNS YTTRANDE ENLIGT 13 KAP. 6 § AKTIEBOLAGSLAGEN 

[Se separat dokument] 
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The English text is an in-house translation. In the event of any differences between this translation and the 

original Swedish version, the latter shall prevail. 

 

Revisorns yttrande enligt 13 kap. 31 § mht 13 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens 

redogörelse för väsentliga händelser för perioden 2021-04-19 – 2022-04-08 

Auditor’s statement pursuant to Chapter 13, Section 31 with reference to Chapter 13, Section 6 of the 

Swedish Companies Act (2005:551) concerning the board of directors’ report regarding events of material 

significance for the period 2021-04-19 – 2022-04-08

 

Till styrelsen i Moberg Pharma AB, org.nr 556697-7426 

To the board of directors of Moberg Pharma AB, reg. no. 556697-7426 

 

Vi har granskat styrelsens redogörelse daterad den 8 april 2022.  

We have reviewed the board of directors’ report dated April 8, 2022.  

 

Styrelsens ansvar för redogörelsen / The board of directors’ responsibility for the report 

Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram redogörelsen enligt aktiebolagslagen och för att det finns en 

sådan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta fram redogörelsen utan väsentliga 

felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. 

The board of directors is responsible for the preparation and fair presentation of the report in accordance with 

the Swedish Companies Act, and for such internal control as the board of directors determine is necessary to 

enable the preparation of the report that is free from material misstatement, whether due to improprieties or 

mistakes. 

 

Revisorns ansvar / The auditor’s responsibility 

Vår uppgift är att uttala oss om styrelsens redogörelse på grundval av vår granskning. Vi har utfört 

granskningen enligt FARs rekommendation RevR 9 Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och 

aktiebolagsförordningen. Denna rekommendation kräver att vi planerar och utför granskningen för att uppnå 

begränsad säkerhet att styrelsens redogörelse inte innehåller väsentliga felaktigheter. Revisionsföretaget 

tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för 

kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska 

krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar. 

Our responsibility is to express a statement on the report based on our review. We have conducted our review in 

accordance with Recommendation RevR 9 issued by Far (the Swedish professional institute for accountants and 

auditors) regarding the auditor’s statements in accordance with the Swedish Companies Act and the Swedish 

Companies Ordinance. This recommendation requires that we comply with ethical requirements and plan and 

perform the review to obtain limited assurance about whether the report is free from material misstatement. 

The firm applies ISQC 1 (International Standard on Quality Control) and accordingly maintains a comprehensive 

system of quality control including documented policies and procedures regarding compliance with ethical 

requirements, professional standards and applicable legal and regulatory requirements. 

 

Vi är oberoende i förhållande till Moberg Pharma AB (publ) enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt 

fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

We are independent in relation to Moberg Pharma AB (publ) according to generally accepted auditing standards 

in Sweden and have fulfilled the ethical responsibility according to these requirements.  
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The English text is an in-house translation. In the event of any differences between this translation and the 

original Swedish version, the latter shall prevail. 

 

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan information i 

styrelsens redogörelse. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna 

för väsentliga felaktigheter i redogörelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. Vid denna 

riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen upprättar 

redogörelsen i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till 

omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen. 

Granskningen har begränsats till översiktlig analys av redogörelsen och underlag till denna samt förfrågningar 

hos bolagets personal. Vårt bestyrkande grundar sig därmed på en begränsad säkerhet jämfört med en 

revision. Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. 

The review involves performing procedures to obtain evidence about the amounts and disclosures in the report. 

The selected procedures depend on the auditor’s judgement, including the assessment of the risks of material 

misstatement of the annual accounts, whether due to improprieties or mistakes. In making those risk 

assessments, the auditor considers internal control relevant to the company’s preparation and fair presentation 

of the report in order to design review procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the 

purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the company’s internal control. The review has been 

limited to a general review of the board of directors’ report including supporting information to the report and 

discussions with management. Therefore, our statement is based on limited assurance compared to an audit. 

We believe that the evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our 

statement. 

 

Uttalande / Statement 

Grundat på vår granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att 

styrelsens redogörelse inte avspeglar väsentliga händelser för bolaget på ett rättvisande sätt under perioden 

2021-04-19 – 2022-04-08. 

Based on our review no circumstances have been revealed that gives us any reason to believe that the board of 

directors’ report for the period 2021-04-19 – 2022-04-08 is not true and fair. 

 

Övriga upplysningar / Other information 

Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 13 kap. 6 § aktiebolagslagen och får 

inte användas för något annat ändamål. 

This statement is provided only for the purpose of fulfilling the requirements set forth in Chapter 13, Section 6 

of the Swedish Companies Act and may not be used for any other purpose. 

 

 

Stockholm den 8 april 2022 

Stockholm, April 8, 2022 

 

Ernst & Young AB 

 

 
Andreas Troberg 

Auktoriserad revisor 

Authorized Public Accountant 
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