19 maj 2022

Kommuniké från årsstämma i XP Chemistries AB
XP Chemistries AB (”XP Chemistries” eller ”Bolaget”) avhöll den 19 maj 2022 årsstämma. Årsstämman hölls med
stöd av tillfälliga lagregler endast genom poströstning. Vid stämman fattades bland annat följande beslut.

Fastställandet av årsbokslut och ansvarsfrihet
Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för Bolaget samt för Koncernen för räkenskapsåret
2021. Stämman beslutade även om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för deras
förvaltning av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2021.
Resultatdisposition
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att Bolagets resultat ska balanseras i ny räkning, och att
någon utdelning således inte lämnas.
Styrelse och revisorer
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Armando Cordova, Samson Afewerki,
Jonas Hafrén och Anna Svantes. Armando Cordova omvaldes även till styrelseordförande. Till revisorer omvaldes
vidare revisionsbolaget Moore KLN AB samt David Sennerstam.
Stämman beslutade vidare om styrelsearvode i enlighet med valberedningens förslag. Stämman beslutade även, i
enlighet med valberedningens förslag, att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.
Emissionsbemyndigande
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före
nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner, med
eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning ska kunna ske kontant, genom kvittning eller
genom apport.
Emission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske till marknadsmässiga villkor (varmed avses att
marknadsmässig emissionsrabatt får lämnas) och skälet för att avvika från aktieägarnas företrädesrätt ska vara
att möjliggöra för bolaget att på ett snabbt och effektivt sätt finansiera förvärv av företag eller del av företag, på
ett skyndsamt sätt kunna säkerställa det kapitalbehov som bolaget har för verksamheten och/eller kunna bredda
ägandet i bolaget med strategiska och institutionella investerare. Enligt 16 kap. aktiebolagslagen äger styrelsen
inte med stöd av bemyndigandet i denna punkt besluta om emissioner till styrelseledamöter i koncernen, anställda
m.fl.
Samtliga beslut fattades enhälligt av stämman.

Certified Adviser
Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 1550 och på e-post,
ca@mangold.se.

För ytterligare information
Erik Nelsson, VD, XP Chemistries AB
E-post: en@xpchemistries.com
Tel: +46 7 2250 04 15

Om XP Chemistries AB
XP Chemistries är ett svenskt bioteknikbolag med patenterade teknologier för att framställa kapsaicin från
hållbara skogsråvaror, något som traditionellt har skett från chilifrukter. Bolagets teknologi medför en rad
fördelar, bland annat att processen är hållbar, kapsaicinet får en mycket högre renhet, processen är
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kostnadseffektiv och enkel att skala upp. Kapsaicin är ett fettlösligt, färg- och doftlöst, vaxartat ämne och är
orsaken till den upplevda hettan i växtarter tillhörande släktet chilipeppar. Kapsaicin används i dag i flertalet
produkter, bland annat i djurfoder, skadedjursbekämpning, kosmetika och medicinska produkter. Bolagets
verksamhet är inriktad på att utveckla produkter baserade på kapsaicin som är producerat med Bolagets
patenterade process och är i linje med FN:s globala mål för hållbar utveckling. Bolaget är idag uppdelat i fyra
marknadsområden som alla kommer producera och marknadsföra produkter innehållande kapsaicin. De fyra
marknadsområdena heter Feed, Cosmetics, Life och Protect. Bolagets verksamhet bidrar till hållbar produktion
och konsumtion genom att bland annat motverka överanvändning av antibiotika. Mer info
på https://www.xpchemistries.com/.
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