
 
 

Bolagsordning för Lipum AB (publ) 
 

Org.nr 556813-5999 
 
 
§ 1 Företagsnamn 
 
Bolagets företagsnamn är Lipum AB (publ).  
 
§ 2 Verksamhet 
 
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att bedriva forskning och utveckling av nya 
metoder och läkemedel för behandling av inflammationssjukdomar och sjukdomar där 
inflammation utgör en del av sjukdomsbilden och därmed förenlig verksamhet. 
 
§ 3 Styrelsens säte 
 
Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Umeå kommun. 
 
§ 4 Aktiekapital 
 
Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor. 
 
§ 5 Antal aktier 
 
Antalet aktier ska vara lägst 2 000 000 stycken och högst 8 000 000 stycken. 
 
§ 6 Styrelsen 
 
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sex ledamöter utan suppleanter.  
 
§ 7 Revisorer 
 
Bolaget ska ha en till två revisorer med högst två revisorssuppleanter. Till revisor kan även 
registrerat revisionsbolag utses. 
 
 

 



§ 8 Kallelse till bolagsstämma och föranmälan för deltagande 
 
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på 
bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras 
i Svenska Dagbladet. 
 
För att få deltaga i bolagsstämman ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som 
anges i kallelsen till stämman.  
 
Bolagsstämman kan hållas i Umeå och Stockholms kommun. 
 
§ 9 Fullmaktsinsamling och poströstning 
 
Styrelsen äger rätt att samla in fullmakter i enlighet med det förfarande som beskrivs i 7 kap. 4 
§ andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). 
 
Styrelsen äger rätt att inför bolagsstämma besluta om att aktieägare ska ha rätt att utöva sin 
rösträtt per post före bolagsstämman i enlighet med vad som anges i 7 kap. 4 a § 
aktiebolagslagen (2005:551). 
 
§ 10 Räkenskapsår 
 
Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden 1 januari – 31 december. 
 
§ 11 Avstämningsbolag 
 
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om 
värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. 
 

 
 
 

Bolagsordningen antogs på årsstämman den 17 mars 2021 
 


