SCANDION ONCOLOGY A/S – CVR.NR. 38613391

Den 4. maj 2018 blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i Scandion Oncology A/S ("Selskabet") på
Selskabets adresse.

Dagsordenen var:
1. Valg af dirigent.
2. Forhøjelse af aktiekapitalen.
ad 1. Valg af dirigent
Dirigenten konstaterede med generalforsamlingens tilslutning, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og
beslutningsdygtig i henhold til dagsordenen, idet Selskabets aktionærer generelt havde frafaldet iagttagelse af
selskabslovens og vedtægternes bestemmelser om indkaldelse og bestemmelserne om udarbejdelse og fremlæggelse af dokumenter.
ad 2. Forhøjelse af aktiekapitalen
Der forelå forslag om at forhøje Selskabets kapital med nominelt DKK 8.480,7975 ved kontant indbetaling af
DKK 450.000.
Det fremgik af forslaget,
at
at
at
at
at
at
at
at
at
at

kapitalen forhøjes fra DKK 540.064,9170 til nominelt DKK 548.545,7145,
kapitalandelene skal tilhøre den eksisterende aktieklasse,
de nye kapitalandele tegnes til kurs 5.306,13 svarende til DKK 3,90 pr. kapitalandel af nominelt DKK
0,0735,
de nye kapitalandele giver ret til udbytte og andre rettigheder i Selskabet fra registreringen af kapitalforhøjelsen i Erhvervsstyrelsen,
de anslåede omkostninger ved kapitalforhøjelsen, der skal betales af Selskabet, udgør DKK 12.000
(eksl. moms),
de nye kapitalandele tegnes straks på generalforsamlingen i generalforsamlingsprotokollen, jf. Selskabslovens § 163, mod samtidig indbetaling af DKK 450.000 (betaling har fundet sted),
ingen kapitalejer er forpligtet til at lade sine kapitalandele indløse helt eller delvist af Selskabet eller af
andre,
kapitalandelene er frit omsættelige,
kapitalandelene skal være omsætningspapirer, og
kapitalandelene skal lyde på navn.

Aktionærerne var enige om at fravige bestemmelserne i selskabslovens § 162, stk. 1, vedrørende fortegningsret for eksisterende kapitalejere. Aktionærerne var også enige om at ikke at fremlægge de i selskabslovens § 156, stk. 2, nævnte dokumenter.

Forslaget blev vedtaget enstemmigt og med alle stemmer.
Herefter skete tegning af kapitalandelene i generalforsamlingsprotokollen.

Reviderede vedtægter, der afspejlede de vedtagne ændringer, var fremlagt.
Generalforsamlingen hævet.

Dirigent:
Søren S. Skjærbæk ____________________
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Herved tiltræder vi som kapitalejere i Scandion
Oncology A/S foranstående generalforsamlingsprotokollat:

Ballerup, den 4. maj 2018

København, den 4. maj 2018

_____________________
For Saniona AB
Jørgen Drejer

_____________________
Jan Stenvang

Hellerup, den 4. maj 2018

Fredensborg, den 4. maj 2018

_____________________
Nils Aage Brünner

_____________________
Kim Arvid Nielsen

Hellerup, den 4. maj 2018

Charlottenlund, den 4. maj 2018

_____________________
Christian Tang Jespersen

_____________________
Morten Nissen

Hellerup, den 4. maj 2018

Odense, den 4. maj 2018

_____________________
For Lioneagle ApS
Jørgen Bardenfleth

_____________________
For DecisionConsult Holding ApS
Carit Jacques Andersen

Lund, den 4. maj 2018
_____________________
For CB Ocean Capital AB
Carl Borrebäck
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Tegningsliste
(denne tegningsliste afløser de tidligere tegningslister underskrevet af de
undertegnede personer i februar 2018)
Som tegner af nominelt DKK 4.711,5705
(64.103 kapitalandele á DKK 0,0735) kapitalandele på de anførte vilkår (kontant tegning for
DKK 250.000):

________________________________
Anders Clausen

Som tegner af nominelt DKK 1.884,6135
(25.641 kapitalandele á DKK 0,0735) kapitalandele på de anførte vilkår (kontant tegning for
DKK 100.000):

Som tegner af nominelt DKK 1.884,6135
(25.641 kapitalandele á DKK 0,0735) kapitalandele på de anførte vilkår (kontant tegning for
DKK 100.000):

________________________________
Morten Riise-Knudsen

________________________________
Ove Frederiksen
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