Pressmeddelande 2013-05-21

KOMMUNIKÉ FRÅN AXICHEMS ÅRSSTÄMMA
Aktieägarna i aXichem AB har haft årsstämma måndagen den 20 maj 2013 i Lund.
Utöver formella beslut så beslutade stämman:
Att fastställa resultaträkningen och balansräkningen och dispositioner beträffande Bolagets
vinst enligt den fastställda balansräkningen, samt bevilja ansvarsfrihet för
styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
Att fastställa antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter till 4 respektive 1.
Att fastställa arvoden till styrelsen med ett prisbasbelopp. Styrelsens ordförande arvoderas
med två prisbasbelopp. Revisorn föreslås arvoderas enligt löpande räkning.
Att välja Lars Thunberg som styrelseledamot och styrelsens ordförande samt som
styrelseledamöter välja Mats Lundberg och Peter Ragnarsson. Som suppleant valdes Hans
Högstedt.
Att sammanläggning av aktier skall genomföras med (1:4) varvid 4 befintliga aktier läggs
samman till en (1) ny aktie. Ändringen medför att i Bolagsordningens § 5 får följande lydelse:
”Bolaget skall ha lägst 2 500 000 och högst 10 000 000 aktier”
Att styrelsens ordförande samt Peter Ragnarsson som representant för LMK Venture samt
Torsten Helsing som representant för Manakin LTD väljs som ledamöter i valberedningen
Att bemyndiga styrelsen att när den finner det lämpligt besluta om byte av handelsplats för
Bolagets aktier.
Att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma,
fatta beslut om nyemission av aktier och/eller konvertibla skuldebrev. Styrelsen skall kunna
besluta om emission av aktier, och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2
kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Aktiekapitalet skall kunna ökas med högst
1 266 522 kronor fördelat på maximalt 6 332 610 nya aktier.
Emission i enlighet med detta bemyndigande skall ske på marknadsmässiga villkor.
Styrelsen skall äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande
samt vem som skall äga rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller
konvertiblerna.

aXichems affärsidé är att utveckla biologiskt nedbrytbara alternativ till så kallade antifoulingingredienser.
aXichems produkt är en helt giftfri substans kallad fenylcapsaicin baserad på naturligt förekommande capsaicin
från chilibusken.
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För ytterligare information:
Kontaktperson: VD Torsten Helsing, telefon 046 780 06 73.
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