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Aktieägarna i LFF Service AB, org nr 556197-9211, Ringvägen

The Shareholders in LFF Service AB, Company

100, 118 92 Stockholm, (”Bolaget”), har i oktober 2008 träffat

Registration No. 556197-9211, Ringvägen 100, 118 92

följande

Stockholm, “(The Company”) have in October 2008 entered
into the following

SHAREHOLDERS’

AKTIEÄGARAVTAL

AGREEMENT
1.

Bolagets och dess verksamhet

1.

The Company And Its Activities

Aktieägarna (”Aktieägarna”) skall äga aktierna i Bolaget med

The shareholders (“The Shareholders”) shall own the shares

den fördelning som ursprungligen framgår av Bilaga 1 till detta

in the Company in accordance with the allocation of shares

aktieägaravtal (”Avtalet”) och som därefter registreras i Bolagets

as stated in Appendix 1 of the present Shareholders’

aktiebok och individuellt antecknas löpande med underlag i

Agreement (“The Agreement”), and this allocation will

Förändringsliggaren, vilket är ett dokument som skall uppdateras

thereupon be registered in the Company’s share register,

kontinuerligt med underlag för tillträdande och frånträdande

where individual changes shall be registered continuously

Aktieägare.

with supporting documents in the Amendments Register, the
latter being a document that must be updated continuously
with supporting documents for new and retiring
Shareholders.

Bolaget har Aktieägarnas uppdrag att handha och administrera

The Shareholders entrust the Company with the handling

de angelägenheter som gemensamt åvilar Aktieägarna enligt

and administration of all those matters for which the

”Åtagande att utge ersättning för läkemedelsskada”

Shareholders are jointly responsible in accordance with the

(”Ersättningsåtagandet”), Bilaga 2, samt därmed förenlig

“Undertaking To Indemnify For A Pharmaceutical Injury”

verksamhet i enlighet med Bolagets bolagsordning. För detta

(“The Undertaking To Indemnify”), Appendix 2, and any

uppdrag skall Aktieägarna till Bolaget betala en marknadsmässig

compatible activities in accordance with the Company’s

ersättning vilket faktureras Aktieägarna efter en

articles of association. The Shareholders shall pay the

fördelningsnyckel som fastställs på ordinarie bolagsstämma efter

Company market rate remuneration for the performance of

förslag av styrelsen. Bolaget äger samtliga aktier i Svenska

these duties, for which the Shareholders shall be invoiced in

Läkemedelsförsäkringen AB org nr 516406-0401, adress som

accordance with a distribution key proposed by the board

Bolaget.

and established by the ordinary shareholders’ meeting. The
Company owns all shares in Svenska
Läkemedelsförsäkringen AB, Company Registration No.
516406-0401, with the same address as the Company.
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2.

Definition av läkemedel och förändring av

2.

Definition of Drugs and Amendments to the

ersättningsåtagandet

Undertaking to Indemnify

Med läkemedel förstås i detta Avtal sådan för människor avsedd

Under the present Agreement, a pharmaceutical drug is

vara på vilken Läkemedelslagen (1992:859) äger tillämpning,

defined as a commodity intended for human use to which

dock inte naturläkemedel, traditionella växtbaserade läkemedel,

the Pharmaceuticals Act (Sw: Läkemedelslagen (1992:859)

vissa utvärtes läkemedel eller homeopatiska läkemedel.

applies, however excluding naturopathic remedies,
traditional plant based remedies, certain preparations for
external use as well as homeopathic remedies.

Aktieägarna har genom bolagsstämmobeslut givit Bolagets

By way of a decision at the shareholders’ meeting the

styrelse mandat att ansvara för, besluta om, samt införa

Shareholders have authorised the Company board to assume

eventuella förändringar i Ersättningsåtagandet på sätt beskrives i

responsibility for, decide upon and introduce possible

stycket närmast nedan. Sådant beslut kan dock ändras om någon

amendments to the Undertaking to Indemnify in the manner

påföljande bolagsstämma inte anser att förändringen står i linje

stated in the next following paragraph. Any such decision

med hur Ersättningsåtagandet bör vara utformat.

may, however, be altered by a later shareholders’ meeting if
the amendment is found not to conform with Undertaking to
Indemnify.

Beslutad ändring av Åtagande att utge ersättning för

After a resolution has been passed on an amendment to the

läkemedelsskada antecknas i Förändringsliggaren och träder i

Undertaking To Indemnify For A Pharmaceutical Injury the

kraft vid närmast därefter kommande årsskifte.

amendment shall be entered into the Amendments Register
and will take effect from the beginning of the next following
year.

3.

Bolagets firma

3.

Company Name

Bolagets nuvarande firma är ”LFF Service AB”.

The Company’s present name is “LFF Service AB”.

4.

4.

Bolagsordningen

Articles of Association

Bolagets bolagsordning skall ha det innehåll som framgår av

The Company’s articles of association shall contain the

Bilaga 3 till detta Avtal. Vid bristande överensstämmelse mellan

contents stipulated in Appendix 3 to the present Agreement.

innehållet i bolagsordningen och detta Avtal, skall Avtalets

In the event of any discrepancy between the contents of the

bestämmelser och ordalydelse äga företräde.

articles of association and the present Agreement, the
stipulations and wording of the Agreement shall prevail.

5.

Avtalspart och depositarie

5.

Endast den som innehar giltigt tillverkningstillstånd för

Party To The Agreement And Depositary

Only those holding a valid license for the manufacture of
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läkemedel eller innehar giltigt partihandelstillstånd för

pharmaceutical drugs or a valid pharmaceutical drugs

läkemedel, får förvärva aktie i Bolaget och då endast under

wholesale license are entitled to purchase shares in the

förutsättning att förvärvaren tillträder detta Avtal utan

Company and only on condition that the purchaser accepts

reservationer och i dess helhet, samt tecknar ett

the present Agreement wholly and without reservation and

pantförskrivnings- och optionsavtal med

signs a pledge and option agreement with

Läkemedelsindustriföreningens Service AB, org nr 556170-1268

Läkemedelsindustriföreningens Service AB, Company

(”LIFS”) till säkerhet för uppfyllande av detta Avtals

Registration No. 556170-1268 (”LIFS”) to secure the

förpliktelser och till hindrande av att aktie kommer i obehörig

fulfillment of the obligations under the present Agreement

tredje mans besittning.

and to prevent any shares coming into the possession of an
unauthorized third party.

Därutöver får envar som bedriver klinisk läkemedelsprövning i

In addition hereto, any person/entity carrying out clinical

Sverige på samma villkor som ovan förvärva aktie i Bolaget,

trials of pharmaceutical drugs in Sweden may on the above

förutsatt att den kliniska prövningen har godkänts av

conditions acquire shares in the Company, provided that the

Läkemedelsverket och vederbörlig etiknämnd.

clinical trials have been approved by the Swedish Medical
Products Agency and the appropriate ethics committee.

Mot bakgrund av att endast juridiska eller fysiska personer som

As the acquisition of Company shares is limited to legal and

uppfyller bestämmelsen i punkten 5 kan förvärva aktier i Bolaget

physical persons meeting the requirements in Article 5, and

och denna aktieägarkrets inte är bestämd till antalet, skall de aktier

as the number of these shareholders is not defined, those

i Bolaget som inte förvärvats och innehas av någon ur denna

Company shares that have not been acquired or are held by

aktieägarkrets, deponeras hos och formellt ägas av LIFS

anybody from the above shareholder category shall be

(”Depositarien”).

deposited with and formally owned by LIFS (“The
Depositary”).

För aktie i Bolaget som ägs av Depositarien, eller som deponerats

The Depositary has no voting rights in the Company for the

hos Depositarien, äger Depositarien ej rösträtt i Bolaget eller rätt

shares owned by or deposited with the Depositary, nor is the

att erhålla utdelning från Bolaget eller erhålla del av Bolagets

Depositary entitled to receive dividends from the Company

förmögenhetsmassa vid försäljning eller likvidation eller annan

or receive part of the Company’s assets in the event of a sale

upplösning av bolaget till den del sådan utdelning överstiga

or liquidation or other form of winding up of the Company

summan av kvotvärdet av LIFS aktieinnehav vid tidpunkten för

as far as such dividends exceed the sum of the quota value

likvidation eller annan upplösning.. Sådan överskjutande

of LIFS’s shareholdings at the time of liquidation or other

förmögenhetsmassa skall i stället fördelas proportionellt bland

form of winding up. Instead, any such assets left over shall

övriga Aktieägare.

be distributed among the other Shareholders in proportion
with their holdings.

Depositarien är skyldig att till den som uppfyller villkoren i

The Depositary is obliged to sell any deposited shares at

punkten 5 ovan och som önskar tillträda Avtalet, försälja hos

their quota value price to any person meeting the

Depositarien förvarad aktie till aktiens kvotvärde belopp.

requirements in Article 5 above and wishing to subscribe to
the Agreement.

Depositarien är skyldig att och har rätt att köpa aktie tillhörande

The Depositary is obliged and entitled to purchase shares

utesluten eller frånträdande Aktieägare till aktiens kvotvärde

belonging to an excluded or retiring Shareholder at the quota

5

belopp i enlighet med mellan Aktieägare och Depositarie tecknat

value share price in accordance with the pledge and option

pantförskrivnings- och optionsavtal.

agreement concluded between the Shareholder and the
Depositary.

För de ursprungligen försålda och deponerade aktierna i Bolaget

The Depositary shall make a payment to the Company for

erlägger Depositarien till Bolaget en aktielikvid motsvarande

the originally sold and deposited Company shares

kvotvärdet för varje sådan aktie. Den aktielikvid som utges av

corresponding to the quota value of each such share. Any

tillträdande Aktieägare eller utbetalas till frånträdande Aktieägare

payments for shares received from resigning Shareholders or

administreras av Bolaget.

paid to retiring Shareholders shall be managed by the
Company.

6.

Läkemedelsförsäkring och ansvar för

6.

Pharmaceutical Insurance and Payment of

premiebetalning

Premiums

Aktieägarna uppdrar till Bolaget att från och med 2007-01-01, i

In accordance with the stipulations of the present Agreement

enlighet med bestämmelserna i detta Avtal och

and the articles of association of the Company and its fully

bolagsordningarna i Bolaget och Bolagets helägda dotterbolag

owned subsidiary Swedish Pharmaceutical Insurance Ltd

Svenska Läkemedelsförsäkringen AB (”SLF”), teckna en

(“SLF”) the Shareholders entrust the Company with the

Läkemedelsförsäkring som täcker Aktieägarnas

task, valid from 1 January 2007 to procure a pharmaceutical

ersättningsskyldighet enligt Ersättningsåtagandet med SLF som

insurance policy with SLF as insurer, covering the

försäkringsgivare.

Shareholders’ liability to pay damages in accordance with
the Undertaking to Indemnify.

Aktieägarna ska erlägga den av Bolaget och SLF fastställda

The Shareholders undertakes to pay the annual insurance

årliga försäkringspremien i enlighet med den vid var tid gällande

premium decided upon by the Company and SLF in

bedömningen av skadekostnader och administrationskostnader

accordance with at any time estimated cost of claim settlement

för Läkemedelförsäkringen och godta den vid var tid tillämpade

for pharmaceutical injuries and administrative costs for the

allokeringsnyckeln för att fördela den årliga försäkringspremien

pharmaceutical insurance and to accept the allocation key in

mellan aktieägarna.

order to split the annual insurance premium between the
Shareholders.

I händelse av sämre skadeutfall än budget ett visst verksamhetsår

In case of a negative outcome of actual costs for claim

har Bolaget och SLF rätt att debitera en extra premieinbetalning

settlement for pharmaceutical injuries in comparison to budget

utöver den årliga försäkringspremien, om Bolaget och SLF anser

the Company and SLF are entitled to debit an extra premium

att SLF:s allmänna ekonomiska ställning och solvensmarginal i

for payment in excess to the annual insurance premium if the

annat fall äventyras.

Company and SLF are of the opinion that the economical
stability and solvency is otherwise jeopardized.

För Ersättningsåtagande avseende skador anmälda under

The Company reserves its right to debit an extra insurance

perioden 1994-01-01 – 2006-12-31 som var försäkrade hos

premium towards the Shareholders to cover eventual deficits

Zurich Insurance Plc. (Irland) Filial Sverige (”Zurich”) med en

that threatens the economical stability and solvency of the
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betydande självrisk för Bolaget och ett åtagande att ersätta

Company. This reservation refers to pharmaceutical injuries

försäkringsgivarens skaderegleringskostnader för dessa skador,

claimed for during the years 1994-2006 which claims were

men där detta åtagande, per den 1 januari 2011, överförts till

insured with Zurich Insurance Plc. (Ireland) Filial Sverige

SLF, förbehåller sig Bolaget rätten att debitera extra inbetalning

(”Zurich”) with a substantial excess together with the

gentemot Aktieägarna för att täcka eventuella underskott som

undertaking to remedy the insurer’s claim settlement costs

bedöms äventyra Bolagets ekonomiska ställning.

for such pharmaceutical injuries. This insurance undertaking
is since January 1st 2011 transferred to SLF.

Aktieägarna skall subsidiärt gentemot Bolaget och solidariskt

The Shareholders shall have subsidiary liability toward the

svara för betalning av försäkringspremier och

Company and joint liability to pay insurance premiums and

skaderegleringskostnader.

compensation to the insurer for claim settlement services.

Erlägger Aktieägare inte sin betalning enligt ovan, svarar övriga

If a Shareholder do not honor its payment defined above, the

Aktieägare solidariskt för erläggandet av dennes del. Aktieägare

other Shareholders are obliged jointly to fill up the payment

som av nu angivet skäl har erlagt annan Aktieägares andel, har

of the Shareholder in default. Shareholders having filled up

full regressrätt mot denna Aktieägare, avseende vad som utgivits

such omission are entitled the right of recourse towards such

för sådan Aktieägares räkning.

Shareholder in default for such payments.

Om försäkringsgivaren har betalat ersättning för en

If the insurer has paid compensation for a pharmaceutical

läkemedelsskada som omfattas av 2 kap 1 § skadeståndslagen

injury that is covered by Chapter 2, 1 § of the Tort Liabilty

(1972:207) eller av produktansvarslagen (1992:18) inträder

Act (1972:207) or the Product Liability Act (1992:18), the

försäkringsgivaren intill det utgivna beloppet i den skadelidandes

insurer assumes the rights of the injured party to damages

rätt till skadestånd av Aktieägare. Bolagets styrelse ska efter

from the Shareholder, up to the amount of compensation

konsultation med berörd Aktieägare fatta beslut om en

paid. The LFF Service AB board shall, after consultation

rekommendation ska lämnas till försäkringsgivaren att utöva

with the concerned Shareholder, decide if a recommendation

regress.

to exercise the subrogation shall be submitted to the insurer.

I den mån samband påstås föreligga mellan av Aktieägare

If a link is claimed to exist between a pharmaceutical drug

tillhandahållet läkemedel och läkemedelsskada, är Aktieägaren

provided by a Shareholder and a pharmaceutical drug injury,

skyldig att, utan ersättning, ställa forskningsresultat,

the Shareholder is under the obligation to make research

dokumentation, know-how och dylikt avseende aktuell produkt

results, documentation, know-how and similar items

till Bolagets, försäkringsgivarens och/eller dess skadereglerares

available to the Company, the insurer and/or the insurer’s

förfogande för prövning av anspråk av skadelidande på

loss adjuster for the purpose of investigating the claimant’s

ersättning.

entitlement to compensation.

All information och dokumentation som ställs till Bolagets eller

Any information and documentation made available to the

försäkringsgivarens förfogande i anledning av föregående stycke

Company or the insurer in accordance with the above

skall behandlas strikt konfidentiellt och sådan information och

paragraph shall be treated with strict confidentiality and no

dokumentation får inte till någon del lämnas vidare till annan

part of such information and documentation must be

tredje man än av Bolaget utsedd skadereglerare, förtroendeläkare

forwarded to a third party other than the loss adjuster

eller annan för ändamålet utsedd expert eller

appointed by the Company, the independent medical

Läkemedelsskadenämnden utan uttryckligt medgivande av den

examiner or any other expert appointed for the purpose or to

Aktieägare som lämnat informationen och/eller

the Pharmaceutical Injury Panel without the explicit
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dokumentationen. Bolaget, försäkringsgivaren, skaderegleraren,

permission from the Shareholder who provided the

förtroendeläkare eller annan för ändamålet utsedd expert och

information and/or the documentation. The Company, the

Läkemedelsskadenämnden, skall förbinda sig att behandla sådan

insurer, the loss adjuster, the independent medical examiner

tillhandahållen information och dokumentation, vare sig den

or other expert appointed for the purpose and the

lämnas i skriftlig, elektronisk eller muntlig form, som strängt

Pharmaceutical Injury Panel shall undertake to treat with

konfidentiell.

strict confidentiality any such information and
documentation provided either in writing, electronically or
orally.

Tvist angående återkrav gentemot Aktieägare av ersättning som

Any dispute regarding recourse against Shareholders for

utgivits för läkemedelsskada skall handläggas enligt punkten 16

indemnification paid for a pharmaceutical injury shall be

nedan.

handled in accordance with Article 16 below.

7.

Premier och fakturerade tjänster

7.

Premiums and Invoiced Services

Premien för och eventuell självrisk i den kollektiva försäkring

The premium and possible excess for the group insurance

som tecknas av Bolaget, skall fördelas mellan Aktieägarna i

taken out by the Company shall be distributed among the

förhållande till deras omsättning i Sverige av läkemedel som

Shareholders in accordance with their turnover in Sweden of

omfattas av Ersättningsåtagandet. Beloppsnivåerna beslutas av

such pharmaceutical drugs as are included in the

Bolagets styrelse. Debiterad premie och avgift för kommande år

Undertaking to Indemnify. The level of premiums and fees

skall vara inbetald före varje kalenderårsskifte. För aktieägare

are to be decided by the Company’s board of directors.

som har låg omsättning i Sverige och som inte bedriver kliniska

Premiums and fees for any coming year shall be paid prior

läkemedelsprövningar kan Bolagets styrelse besluta om ett lägsta

to the commencement of such year. If decided by the board

belopp för fakturering av premium och avgifter som överskrider

of directors, Shareholders with a low annual turnover and

beräkning gjord efter årlig omsättning.

not conducting clinical trials, might have to pay a higher
amount for premiums and fees than that calculated on
annual turnover.

Aktieägare som bedriver kliniska prövningar men som inte har

Shareholders conducting clinical trials who do not show any

någon omsättning från försäljning av läkemedel i Sverige betalar

turnover from sales of pharmaceuticals in Sweden, shall pay

en årlig premie baserad på antalet individer i

an annual premium based on the number of individual trial

prövningsverksamheten, dock lägst ett belopp motsvarande ett-

participants, but the minimum amount shall be one-point-

komma-tre (1,3) prisbasbelopp (SFS 1962:381). Detta täcker de

three (1,3) price base amount. This covers the first fifty (50)

femtio (50) första försökspersonerna. För varje ytterligare

trial participants. For each additional trial participant, the

försöksperson tillkommer i premie noll-komma-fem (0,5)

premium will increase by zero point five (0.5) per cent of

procent av prisbasbeloppet, vilket index i detta och ovan angivna

the price base amount, the index in this and the above

stycke skall vara det prisbasbelopp som gäller för januari

mentioned paragraph that shall constitute the price base

debiteringsåret. För läkemedel som inte erhållit pris, till exempel

amount valid in January of the invoicing year. For

så kallad cellterapi, betalas i premie noll-komma-fem (0,5)

pharmaceuticals that have no set price, e.g. so called cell

procent av prisbasbeloppet per patient. Aktieägare som bedriver

therapy, a premium of zero point five (0.5) per cent of the

kliniska läkemedelsprövningar för annan juridisk person än en

price base amount per patient will be paid. Shareholders

Aktieägare och inte har någon omsättning från försäljning av

conducting clinical trials on behalf of a legal entity other
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läkemedel i Sverige betalar en årlig premie baserad på antalet

than a Shareholder and who do not show any turnover from

individer i prövningsverksamheten, noll-komma-fem (0,5)

sales of pharmaceuticals in Sweden, shall pay an annual

procent av prisbasbeloppet per prövningspatient. Bolagets

premium based on the number of individual trial

styrelse kan besluta om ändring i dessa beloppsnivåer.

participants, zero point five (0.5) percent of the price base
amount per trial patient. The Company’s board of directors

Vid sen betalning debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen.

is authorized to decide upon changes of these levels of
premiums and fees.
In the event of a delayed payment, penalty interest in
accordance with the Interest Act shall apply.

Aktieägare som är medlem i ”Läkemedelshandlarna”, är
undantagen från ovanstående. Sådan Aktieägare betalar endast

Shareholders who are members of ”Läkemedelshandlarna”

en avgift motsvarande två (2) gånger sin andel av Bolagets

(Swedish Association of Pharma Traders) are exempt from

tjänster, beräknad på basis av dennes omsättning i Sverige av

the above regulation. Any such Shareholder is only liable to

parallellimporterade läkemedel i proportion till den totala

pay a charge corresponding to twice (2 times) the amount of

läkemedelsomsättningen i Sverige, dock lägst ett belopp

their share in the Company’s services, calculated on the

motsvarande noll-komma fem (0,5) prisbasbelopp.

basis of the Shareholder’s turnover in Sweden for
pharmaceutical parallel imports in relation to the total
turnover for pharmaceutical drugs in Sweden, however, no
less than an amount corresponding to zero point five (0.5)
price base amounts.

8.

Styrelsen och dess sammansättning

8.

The Board Of Directors And Its Members

Bolagets styrelse skall bestå av minst åtta (8) och högst tolv (12)

The board of directors shall consist of no less than eight (8)

ledamöter men utan suppleanter. Bolagets styrelse skall väljas

and no more than twelve (12) members without deputy

årligen på den ordinarie bolagsstämman för tiden intill dess nästa

members. Board members are elected annually at the ordinary

ordinarie bolagsstämma hållits om sådan styrelsefråga inte tas

shareholders’ meeting for the period until the next ordinary

upp på extra bolagsstämma. Styrelsen svarar för bolagets

shareholders’ meeting has been held. The board is responsible

organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter.

for the Company’s organization and the management of

Styrelsen utser verkställande direktör för bolaget och fastställer

Company business. The board shall appoint a chief executive

riktlinjer och anvisningar för verkställande direktörens

officer for the Company and establish guidelines and

handhavande av bolagets löpande angelägenheter.

directives for the chief executive officer’s handling of the
Company’s current concerns.

Styrelsens ordförande skall tillse att styrelsen sammankallas när

The chairman of the board shall convoke a board meeting

så behövs, dock skall minst fyra ordinarie sammanträden per år

whenever it is deemed necessary, however, a minimum of

hållas. Extra sammanträde skall hållas då ordföranden,

four ordinary board meetings shall be held every year.

verkställande direktören eller någon av styrelseledamöterna så

Extraordinary meetings shall be held at the request of the

begär.

chairman, the chief executive officer or any board member.

Styrelsen är beslutför då minst hälften av ledamöterna är

The board reaches the quorum if at least half of its members
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närvarande. Beslut får dock icke fattas, om ej, i mån av

are present. However, a resolution may not be passed unless

möjlighet, samtliga styrelsemedlemmar beretts tillfälle att

all board members have, as far as possible, been given the

deltaga i ärendets behandling. Som styrelsens beslut gäller den

opportunity to take part in the handling of the matter. The

mening som mer än hälften av de närvarande biträtt eller, vid

board resolution shall be the opinion supported by more than

lika röstetal, den mening som ordföranden förenar sig om.

half the present board members or, at even votes, the
opinion supported by the chairman.

Om styrelseledamöterna så finner lämpligt, kan för information

Non members of the board may be invited to attend a board

eller diskussion i viss fråga utomstående kallas till styrelsens

meeting for the purpose of information or discussion

sammanträden.

regarding a specific matter.

Vid styrelsesammanträde skall protokoll föras.

Minutes shall be kept at board meetings.

Vid första styrelsemöte efter bolagsstämma där beslut om val av

At the first board meeting after a shareholders’ meeting that

ny styrelse skett, skall styrelsen inom sig utse en

has decided upon the election of a new board, the board

styrelseordförande och vice styrelseordförande, som erhåller

shall appoint a new chairman of the board and deputy

sådant mandat för tiden fram till och med nästa ordinarie

chairman of the board among its members for a term until

bolagsstämma, om inte annat beslutas i majoritet på en

the next ordinary shareholders’ meeting, unless a majority at

mellankommande extra bolagsstämma.

an intervening extraordinary shareholders’ meeting decides
otherwise.

Där så är påkallat, skall styrelsen kunna kallas till extra

If required, the board may be convoked for an extraordinary

styrelsemöte utöver de ordinarie mötena, varvid styrelsens

board meeting, for which purpose the chairman shall, at his

ordförande har att, på eget initiativ eller på anmälan av annan

own initiative or at the request of another board member,

styrelseledamot, sammankalla till sådant extra styrelsemöte. Är

convoke an extraordinary board meeting in addition to the

styrelsens ordförande och vice styrelseordförande förhindrade att

ordinary board meetings. If the chairman and the deputy

kalla till sådant möte, får övriga styrelseledamöter, minst två (2)

chairman of the board are unable to arrange such a meeting,

i förening, föranstalta om sådan kallelse.

a minimum of two (2) other board members may jointly
issue a notice to such a meeting.

9.

Bolagsstämma

9.

Shareholders’ Meeting

Bolagsstämma skall hållas då så erfordras enligt lag eller enligt

A shareholders’ meeting shall be held in accordance with

Bolagets bolagsordning eller när så i övrigt är påkallat. Ordinarie

statutory requirements, the Company’s articles of

bolagsstämma skall hållas i juni varje kalenderår och extra

association or if otherwise required by circumstances. The

bolagsstämma när så påkallas av Bolagets styrelse eller när minst

ordinary shareholders’ meeting shall take place in June

tio (10) procent av Aktieägarna begär detta skriftligen hos

every calendar year, while an extraordinary shareholders’

styrelsens ordförande eller om denne är förhindrad, av vice

meeting shall be held whenever it is deemed necessary by

styrelseordförande.

the Company board or when a minimum of ten (10) per cent
of the Shareholders address a written request for such a
meeting to the chairman of the board or, if the chairman is
unavailable, to the deputy chairman.
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Kallelse till sådan bolagsstämma skall ske genom brev eller e-

Notice to attend a shareholders’ meeting shall be sent out by

post, tidigast sex (6) veckor och utsänt senast fjorton (14) dagar

letter or e-mail no earlier than six (6) weeks and no later

innan bolagsstämman skall hållas, varvid de frågor som skall

than fourteen (14) days prior to the date of the shareholders’

behandlas på stämman, skriftligen skall anges i kallelsen.

meeting, and the notice shall contain the written agenda for
the meeting.

Om samtliga Aktieägare är personligen eller genom ombud

A shareholders’ meeting shall be considered duly convoked

närvarande vid en bolagsstämma, skall stämman ändock anses

if all Shareholders are either personally present or

behörigen sammankallad, även om kallelse ej skett på sätt

represented at a shareholders’ meeting, even if the notice to

angivits ovan.

attend was not given in accordance with the above.

Samtliga beslut på bolagsstämma skall biträdas av enkel

All resolutions reached at the shareholders’ meeting must

majoritet av de vid stämman representerade aktierösterna om ej

receive more than 50 per cent of the shareholders’ votes

annat anges i lag, bolagsordning eller detta Avtal. Kan sådan

represented on such a meeting unless otherwise stipulated by

majoritet inte uppnås, skall frågan antingen avföras från vidare

law, articles of association or the present Agreement. Unless

handläggning eller bordläggas till nästa bolagsstämma, varvid

such a majority is achieved, the matter shall either be

bordläggningsalternativet först skall tas till beslut. Om beslut att

abandoned or postponed until the next shareholders’

bordlägga sådan fråga inte erhåller majoritet av de vid stämman

meeting, after a vote of postponement has been passed.

representerade rösterna, skall frågan i sin dåvarande form

Unless a majority of the votes represented at the meeting

avföras från vidare handläggning.

favors the postponement of a matter, the same matter in its
present form shall be abandoned.

Undantag från regeln om enkel majoritet gäller beslut på

Exemptions from the 50 per cent majority rule apply to such

bolagsstämman där beslutet innebär att Bolaget genom beslutet

resolutions at shareholders’ meetings as would result in the

exponeras för ökade åtagande till ett belopp om femton (15)

Company becoming exposed to an increased undertaking

miljoner kr eller högre belopp. För att sådant beslut skall gälla

amounting to fifteen (15) million SEK or more. At least

skall detta biträdas av minst tre-fjärdedelar (3/4) av de vid

three quarters (3/4) of the votes represented at the meeting

stämman företrädda aktierna.

are required in order for such a resolution to be valid.

I samband med ordinarie bolagsstämma skall Bolaget lägga fram

The Company shall present the ordinary shareholders’

vid stämman gällande Ersättningsåtagande och gällande

meeting with the respective Undertaking to Indemnify valid

aktiebok, jämte information om förändringar av

at the time, the current share register as well as information

Ersättningsåtagande och aktiebok sedan senaste ordinarie

concerning amendments that have occurred to the

stämma.

Undertaking to Indemnify and the share register since the
last ordinary shareholders’ meeting.

Vad som i övrigt skall förekomma på bolagsstämman anges i

Other procedures to be carried out at the shareholders’

bolagsordningen.

meeting are stipulated in the articles of association.

10.

10.

Verkställande direktör
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Chief Executive Officer (CEO)

Verkställande direktör utses och entledigas av styrelsen. Förutom

The CEO is appointed and discharged by the board. In

de bestämmelser som särskilt reglerar firmateckning i Bolaget,

addition to the specific regulations pertaining to the

skall verkställande direktören inneha den behörighet som gäller

authority to sign for the Company, the CEO shall be

enligt aktiebolagslagen.

entrusted with the powers stipulated in the Companies Act

Om verkställande direktörens syssla är en heltidssyssla får

If the CEO’s position is a full-time occupation, the

innehavaren av sådan position inte utan styrelsens tillstånd

appointed CEO may not without the board’s consent hold

inneha andra befattningar, uppdrag eller sysselsättningar som

other positions, commissions or occupations that might

kan komma att inskränka på denna heltidssyssla eller på annat

infringe upon the full-time occupation as CEO or in any

sätt påverka verkställande direktörens fulla lojalitet gentemot

other way influence the CEO’s unrestricted loyalty toward

Bolaget.

the Company.

11.

11.

Revisorer

Auditors

Bolaget skall ha en (1) auktoriserad revisor samt en (1)

The Company shall have one (1) chartered auditor and one

revisorssuppleant, vilka utses genom beslut på bolagsstämma.

(1) deputy auditor who will be appointed by the
shareholders’ meeting.

12.

Firmateckning

12.

Authorised Signatory For The Company

Firman tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, av två (2)

Signatures for the Company can be made by the board in its

styrelseledamöter i förening, samt i den utsträckning som

entirety, jointly by two (2) board members and, to the extent

föreskrivs i aktiebolagslagen, av den verkställande direktören.

stipulated in the Companies Act, by the Chief Executive
Officer.

13.

Finansiering och emission

13.

Financing And Issuing Of Shares

Bolagets verksamhet skall i första hand finansieras genom dess

The Company’s activities shall be financed primarily from

aktiekapital och reservfond samt i övrigt genom internt

its share capital and reserves and also from funds generated

genererade medel och/eller upplåning. Aktieägare har ingen

internally and/or loans. Shareholders are under no obligation

skyldighet att tillskjuta ytterligare kapital eller på annat sätt bidra

to provide additional capital or in any other way contribute

till Bolagets finansiering utöver vad som vid varje tid gäller

to the financing of the Company except what is stipulated at

enligt detta Avtal.

any time in the present Agreement.

Endast bolagsstämman kan besluta om emission samt om denna

A resolution concerning the issuing of shares and whether

skall vara i form av fondemission eller nyemission

shares should be issued in the form of a bonus issue or new
shares can only be reached by a shareholders’ meeting.

14.

Vinstdisposition

14.
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Allocation Of Profits

Styrelsen lämnar förslag till bolagsstämman om och i så fall hur

The board will present the shareholders’ meeting with a

disposition av bolagets vinstmedel skall ske. Sådan fråga kan

proposal concerning the possibility of an allocation of

även väckas av på stämman närvarande Aktieägare.

Company profits and its modalities. This matter may be
raised by any Shareholder present at the meeting.

15.

Frånträde

15.

Om Läkemedelsverket återkallar Aktieägares tillstånd att

Shareholder’s resignation

If the Swedish Medical Products Agency recalls a
Shareholder’s license to

a)

yrkesmässigt tillverka läkemedel,

a)

manufacture pharmaceutical drugs commercially,

b)

genomföra kliniska prövningar, eller

b)

carry out clinical trials, or

c)

bedriva partihandel i Sverige

c)

operate as a wholesaler in Sweden

och om sådan Aktieägare inte självmant begär sitt utträde som

and if the Shareholder in question does not of his own

aktieägare i Bolaget, anses sådan Aktieägare ha frånträtt detta

initiative announce his resignation as Shareholder in the

Avtal när Läkemedelsverkets eller Etikkommitténs beslut om

Company, the Shareholder shall be considered as having

återkallelse vunnit laga kraft. Senast vid denna tidpunkt är

resigned from the present Agreement at the time when the

Aktieägare även skyldig att hembjuda aktien till Depositarien när

revocation decision by the Swedish Medical Products

Depositarien eller av denne angiven företrädare så påkallar.

Agency’s or the Ethics Committee´s decision to recall has

Inlösen skall därvid ske till aktiens kvotvärde om ett-tusen (1000)

gained legal force. By this point in time at the latest, the

kr.

Shareholder is also obliged to offer his share for redemption
to the Depositary when requested to do so by the Depositary
or a representative appointed by the Depositary. Redemption
shall be effected at the share quota value of one thousand
(1,000) SEK.

I övrigt äger Aktieägare frånträda Avtalet genom skriftlig anmälan

Otherwise, Shareholders have the right to waive the

till Bolagets styrelse eller den styrelsen utser, varvid frånträdet

Agreement by written notification to the Company board or

skall anses ha skett per den 31 december samma år; dock gäller att

to a representative appointed by the board. The resignation

Aktieägare som innehar partihandelstillstånd är skyldig att iaktta

shall be considered to have taken place on 31 December of

en uppsägningstid av minst sex (6) månader före det

the same year, however, any Shareholder holding a

kalenderårsskifte då frånträdet anses ske. Aktieägare skall senast

wholesaler’s license must respect a minimum period of

vid tidpunkten för frånträde hembjuda aktie i Bolaget till i detta

notice of six (6) months before the end of the particular

Avtal utpekad Depositarie. Inlösen skall därvid ske till aktiens

calendar year when the resignation should take place. The

kvotvärde.

Shareholder must by the time of the resignation at the latest
offer any Company shares for redemption to the Depositary
mentioned in the present Agreement. Redemption shall be
effected at the share quota value.
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Aktieägare som frånträtt detta Avtal är skyldig att erlägga

Any Shareholder resigning from the present Agreement is

avgift/betalning enligt punkterna 6 och 7 ovan för tiden fram till

obliged to pay charges/make payments in accordance with

utträdet. Frånträdande Aktieägare ansvarar enligt punkten 6 ovan

Articles 6 and 7 above for the period of time until the

för sin andel i ersättningsbelopp för skador som anmälts till

resignation. In accordance with Article 6 above any

läkemedelsförsäkringen före utträdet. Frånträdande Aktieägare

resigning Shareholder is liable for his share of the amount of

som innehar partihandelstillstånd är dessutom skyldig att, om inte

indemnification for injuries reported to the Pharmaceutical

annat beslutas av Bolaget, ställa av styrelsen godkänd säkerhet för

Insurance prior to the resignation. Resigning Shareholders

fullgörandet av denna sin ansvarighet. Vad nu sagts gäller även

who hold a wholesaler’s license are also obliged to provide

Aktieägare som uteslutits.

such security as is approved by the board for the fulfilment
of their liability, unless the Company decides otherwise. The
latter shall also apply to excluded Shareholders.

Aktieägare som inte till Bolaget betalar sin andel i premie eller

Shareholders who fail to pay their share of the premium or

fakturerade avgifter inom tre (3) månader efter förfallodagen, kan

invoiced charges to the Company within three (3) months of

av Bolaget ha anses ha begärt sitt frånträde från detta Avtal vid

the due date may be considered by the Company to have

utgången av denna betalningsfrist. Senast vid frists utgång är

requested their resignation from the present Agreement at

Aktieägare även skyldig att hembjuda aktien till Depositarien när

the end of the payment period. Shareholders are also

Depositarien eller av denne angiven företrädare så påkallar.

requested to offer their shares for redemption to the

Inlösen skall därvid ske till aktiens kvotvärde.

Depositary at the request of the Depositary or a
representative appointed by the Depositary by the end of the
payment period at the latest. Redemption shall be effected at
share quota value.

Aktieägare som frånträtt Avtalet är skyldig att ersätta Bolaget i

Shareholders who have resigned from the Agreement are

enlighet med punkten 6 ovan för genom läkemedelsförsäkringen

obliged to reimburse the Company in accordance with

utbetalda skadebelopp för läkemedelsskada som orsakats av

Article 6 above for any damages paid by the pharmaceutical

läkemedel som medlemmen tillhandahållit före utträdet men som

insurance for pharmaceutical injuries caused by

anmäls efter detta.

pharmaceuticals provided by the Shareholder member prior
to the resignation but reported after the resignation.

För skador som rör kliniska läkemedelsprövningar som påbörjats

However, where injuries are concerned that occurred during

innan Aktieägaren frånträtt Avtalet, är dock Aktieägaren inte

clinical pharmaceutical trals, which began prior to the

skyldig att ersätta Bolaget för skador som anmäls upp till tolv (12)

Shareholder’s resignation from the Agreement, the

månader efter det att prövning har avslutats.

Shareholder is not obliged to reimburse the Company for
such injuries as were reported up to twelve (12) months after
testing was completed.

I övrigt gäller att frånträdande Aktieägare själv ansvarar för

Otherwise, resigning Shareholders shall themselves be liable

läkemedelsskador som orsakas av Aktieägarens läkemedel som

for pharmaceutical injuries caused by pharmaceuticals

denne tillhandahållit efter utträdet.

provided by the Shareholder after the resignation.
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16.Tvistelösning

16.

Resolution Of Disputes

Tvist mellan Bolaget och Aktieägare eller mellan Aktieägare i

Disputes arising between the Company and Shareholders or

denna deras egenskap skall slutligt avgöras genom skiljedom

among Shareholders in their capacity as Shareholders shall

enligt Skiljedomsregler för Stockholms Handelskammares

be resolved by arbitration in accordance with the arbitration

Skiljedomsinstitut. Förfarandet skall vara normalt men med en

rules of the Arbitration Institute of the Stockholm Chamber

(1) skiljeman, vilken utses av Skiljedomsinstitutet om inte de

of Commerce. Normal arbitration procedures shall apply but

tvistande parterna kommer överens om annat.

with one (1) sole arbitrator to be appointed by the
Arbitration Institute, unless the disputing parties agree
otherwise.

Skiljeförfarandets säte skall vara Stockholm och genomföras på

The arbitration procedure shall take place in Stockholm and

det svenska språket om ej annat överenskommet.

be conducted in the Swedish language unless otherwise
agreed.

17.

Medverkan till Läkemedelsskadenämndens

17.

Participation In The Activities Of The

verksamhet

Pharmaceutical Injury Panel

Bolagets styrelse utser två (2) ledamöter samt två (2) suppleanter

The Company board shall appoint two (2) members and two

i Läkemedelsskadenämnden samt lämnar förslag beträffande

(2) deputies to the Pharmaceutical Injury Panel and submit

arbetsordning för denna nämnd.

proposals concerning the work programme of this Panel.

18.

18.

Ändring av detta Avtal

Amendments To The Present Agreement

Ändringar och tillägg till detta Avtal kan ske genom beslut på

Amendments and additions to the present Agreement may

bolagsstämma om minst nittio (90) procent av de vid sådan

be decided by the shareholders’ meeting if a minimum of

stämma närvarande Aktieägare och aktier beslutar om detta.

ninety (90) per cent of the Shareholders and shares present

Beslutet skall protokolleras och kommuniceras utan dröjsmål till

at the meeting vote in favour of the respective amendment

samtliga Aktieägare som därmed blir bundna av ändring eller

or addition. Any such decision must be recorded and

tillägget.

communicated without delay to all Shareholders who
thereupon become bound by the amendment or addition.

Detta Aktieägaravtal är ursprungligen upprättat i cirka ett-

The present Shareholders’ Agreement has originally been

hundra-sjuttio (170) likalydande originalexemplar av vilka de

drawn up in approximately one hundred seventy (170)

cirka ett-hundra-sjuttio (170) Aktieägarna tar var sitt

identical original copies, of which the approximately one

originalexemplar och till Bolaget översändes en vidimerad kopia

hundred seventy (170) Shareholders take one original copy

av det underskrivna avtalet.

each and return a certified copy of the signed Agreement to
the Company.

Bolaget kommer att sammanställa en lista över undertecknande

The Company will compile a list of the undersigned

Aktieägare och översända sådan lista till envar av dessa

Shareholders and send a copy of the same list to each of the
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Aktieägare. Denna skall därvid fogas som Bilaga 1 till detta

Shareholders The list shall be added to the present

Avtal.

Agreement as Appendix 1.

19.

Kontaktuppgifter

19.

Contact information

Aktieägare ska hålla Bolaget underrättat om ändringar i

Shareholders must notify the Company of any changes of

Aktieägares kontaktuppgifter såsom postadress, elektroniska

it’s contact information, such as postal address, electronic

adresser och telefonnummer.

addresses and telephone numbers.

Aktieägare ska tillse att det vid varje tidpunkt finns en

Shareholder must at all times have an individual person

kontaktperson utsedd, vars namn, adress, telefonnummer och e-

appointed as contact to the Company, and must notify the

postadress ska meddelas Bolaget.

Company of the person’s name, address, telephone number
and e-mail address.

_______

_______

Ovanstående Aktieägaravtal har vi läst och förstått och

We the undersigned have read and understood the above

genom vår underskrift härmed bekräftat som gällande för

Shareholders’ Agreement and by our signature confirm our

oss i egenskap av Aktieägare i Bolaget

compliance therewith in our capacity as Company
Shareholders.

Den engelska översättningen har skrivits som information för

The English translation of this Agreement has been drafted

icke-svensktalade läsare av detta Avtal och endast den svenska

for information only for the non-Swedish speaking readers,

versionen skall vara föremål för eventuell tolkning av avtalets

and the Swedish version shall be the sole text for any legal

innehåll.

interpretation of the contents of this Agreement.
_______

__________________________

______________2015

Place of signing

Date

_______

Company Name _____________________________
Company Reg no _____________________________
____________________________________
Underskrift, behörig företrädare för Aktieägaren
Signature, authorized representative of the Shareholder
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