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Org. nr 556791-6019

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i
Cantargia AB (publ) torsdagen den 21
juli 2022.

1 § Val av ordförande vid stämman m.m.

Beslutades att utse Christian LindM till ordförande vid stämman. Det antecknades att ordföranden
skulle föra protokollet.
Antecknades att stämman genomförts enligt 20 och 22 §§ lagen (2022:121) om tillfälliga undantag
för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor; innebärande att aktieägarna fått
delta och utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning.
Kallelsen och det formulär som använts för förhandsröstning bilades protokollet, Bilaga 1 och
Bilaga 2.
Redovisning av resultatet av förhandsröster avseende varje punkt på dagordningen som omfattas av
förhandsröster bilades protokollet, Bilaga 3.

2 § Val av en eller två justeringspersoner

Beslutades att protokollet skulle justeras av Lars Bruzelius och Mikael Wiberg.

3 § Upprättande och godkännande av röstlängd

Bifogad förteckning över deltagande aktieägare, Bilaga 4, godkändes att gälla såsom röstlängd vid
stämman.
4 § Godkännande av dagordningen

Beslutades att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till dagordning att gälla såsom dagordning
för stämman.

5 § Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att kallelse till dagens stämma varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 23 juni
2022 samt publicerats på bolagets hemsida den 21 juni 2022. Att kallelse skett har annonserats i
Svenska Dagbladet den 23 juni 2022. Konstaterades att stämman var i behörig ordning
sammankallad.
6 § Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Antecknades att styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen, Bilaga 5, framlagts
genom att det hållits tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats.
Beslutades enhälligt i enlighet med styrelsens förslag.
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7 § Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier

Antecknades att handlingar enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen samt styrelsens beslut om
nyemission under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, Bilaga 6, framlagts genom att det
hållits tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats.
Beslutades enhälligt att godkänna styrelsens beslut.

8 § Bolagsstämmans avslutande

Förklarade ordföranden bolagsstämman avslutad.
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Bilaga 1

Cantargia
Pressmeddelande
Cantargia AB
556791.6019
21 juni 2022

Kallelse till extra bolagsstämma i Cantargia AB (publ)
Aktieägarna I Cantargia AB (publ) kallas till extra bolagsstämma torsdagen den 21lull 2022. Extra bolagsstämman kommer
att genomföras genom obligatorisk förhandsröstning (poströstning) med stöd av lagen (2022:121) om tillfälliga undantag
för att underlätta genomförandet av kolags• och föreningsstämmor. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen
eller genom ombud kommer därför Inte att äga rum.
Anmälan m.m.
En aktieägare som vill delta i stämman ska (i) vara upptagen som aktieägare I den av Euroclear Sweden AB framställda
aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 13 jell 2022 och (ii) anmäla sig till stämman senast onsdagen den 20 Juli
2022 genom att ha avgett en förhandsröst enligt instruktionerna i avsnittet "Förhandsröstning" nedan så att förhandsrösten
är bolaget tillhanda senast den dagen.
För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till
stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir Införd i aktieboken per den 13 juli 2022. Sådan
registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i
förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den IS juli 2022 beaktas vid framställningen av
aktieboken.
Förhandsröstning
Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 4 lagen
(2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För förhandsröstning
ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på www.cantargia.com. Förhandsröstningsforinuläret gäller
som anmälan till stämman. Det ifyllda formuläret måste vara bolaget tillhanda senast onsdagen den 20 juli 2022. Ifyllt
formulär skickas till Cantargia AB (publ), Scheelevägen 27, 223 63 Lund. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då
skickas till info@cantargia.com. Om aktieägaren förhandsröstar genom om bud ska fullmakt biläggas formuläret. Om
aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktleägaren får
Inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet)
ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstnIngsformularet.
Förslag till dagordning:
1. Val av ordförande vid stämman
2. Val av en eller två justeringspersoner
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4.
Godkännande av dagordningen
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
7. Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier
Stämmoordförande (punkt 1)
Styrelsen föreslår att advokat Christian Lindhö väljs till ordförande på stämman eller, vid dennes förhinder, den som styrelsen
istället anvisar.
lusterIngspersoner (punkt 2)
Till justeringspersoner föreslås Lars Bruzelius och Mikael Wiberg eller, vid förhinder för någon eller båda av dem, den eller de
som styrelsen i stället anvisar. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna
förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.
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Cantargia
Röstlängd (punkt 3)
Den rostlängd som föreslås godkännas under punkt 3 på dagordningen år den röstlängd som upprättats av bolaget, baserat
på bolagsstämnioakt€eboken och Inkomna för handsröster, och som kontrollerats av Justeringspersonerna.
Ändring av bolagsordningen (punkt 6)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att ändra 3 1 I bolagets bolagsordning, till följd av lagändringar, varvid ordet
"firma" byts ut mot ordet företagsnamn", samt att, i syfte att anpassa bolagsordningen I enlighet med förslaget I punkt 7,
lindra 33 4 och S I bolagets bolagsordning, varvid gränserna för bolagets aktiekapital ändras till lägst 5 000 000 kronor och
högst 20 000 000 kronor samt att gränserna for antalet aktier i bolaget ändras till lägst 50 000 000 och högst 200 000 000.
Styrel sens förslag är villkorat av att stämman beslutar I enlighet med förslaget I punkt 7.
Godkännande av nyemission (punkt 7)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut från den 21 juni 2022 am att bolagets
aktiekapital ska ökas genom emission av nya aktier.
Rätt att teckna nia aktier ska med företrädesrätt tillkomma bolagets aktieägare. Teckning kan även ske utan stöd av
företrädesrätt i enlighet med vad som framgår av det fullständiga emissionsbeslutet.
Avstämningsdag för rätt att delta i nyemissionen ska vara den 25 lull 2022. Teckning av de nya aktierna ska ske under perioden
27 juli 2022 —10 augusti 2022
Styrelsen ska senast den 18 juli 2022 framlägga förslag om (I) det högsta belopp sons bolagets aktiekapital ska ökas med, (iii)
det högsta antal aktier som ska ges ut samt (iii) det belopp som ska betalas för varje ny aktie.
For ytterligare detaljer samt Information am bakgrund till och motiv for nyemissionen, se Cantargias pressmeddelande den
21 juni 2022.

Anta I aktier och roster
Antalet utestående aktier och röster I bolaget uppgår sid tidpunkten för denna kallelse till 100 192 737. Bolaget Innehar Inga
egna aktier.
Frågor och aktleägares rätt att erhålla upplysningar
Styrelsen och verkställande direktören i bolaget ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan
väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ärenden
på dagordningen alter bolagets ekonomiska situation. En begäran om sådana upplysningar ska framställas via epost till
Info@cantargia.com viler via post till Cantargia AB (publ), Scheelevägen 27, 223 63 Lund, senast måndagen den 11juli 2022.
Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på bolagets kontor och bolagets hemsida, svww.cantargia_com, senast
lördagen den 16 juli 2022. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dens och uppgett
sin adress.
Tillgängliga handlingar och fullmaktsformulär
Fullständigt beslutsunderlag framläggs genom att det kommer att hållas tillgängligt på bolagets kontor och på bolagets
hemsida, www.cantargia.com, och sändas kostnadsfritt till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Även
bolagsstämmoaktleboken hålls tillgänglig hos bolaget. Fullmaktsformulär för den som vill förhandsrösta genom ombud finns
på bolagets hemsida, samt sänds kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Behandling av personuppgliter
För information am hur dina personuppgifter behandlas hänvisas, se www.eurocleancorn/dansfESKitegal/integritetspolicy.
bolagsstammor.svenska.pcif.Cantargia AB (pub» har organisationsnummer 556791.6019 och säte I Lund.

Lund I juni 2022
Cantargia AB (publ)
Styrelsen
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(1:16,,antargia
Om Cantargla
Cantargla AB fpubl), org. nr 556791-6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för
livshotande sjukdomar och har etablerat en plattform baserat på proteinet IL1RAP, involverat I ett flertal cancerformer och
inflammatoriska sjukdomar. Huvudprojektet, antikroppen nadunolimab, studeras kliniskt i kombination med ceilgifter eller
immunterapi med primärt fokus på Icke.småtellig lungcancer och bukspottkörtelcancer. Positiva interimsdata från
kombination med celigifter Indikerar en högre effektivitet än vad som förväntas med enbart celigifter. Cantargias andra
projekt, antikroppen CAN10, behandlar allvarliga autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar, med initialt fokus på systemisk
skleros och hjärtmuskelInflammation.
Cantargla är listat på
www.cantarela.com.

Nasdaq

Stockholm

(ticker: CANTA). Mer information om Cantargia finns att tillgå via

Om nadunolimab (CAN04)
Antikroppen CAN04 binder starkt till dess målmolekyl ILIRAP och fungerar genom inducering av AOCC och blockering av Ilia« och 11,10.signalering. CANI4 kan därmed motverka IL-I-systemets bidrag till en Immunsuppressiv mikromiljö I tumörer
liksom utvecklandet av resistens mot cellgiftsbehandling. CAN04 undersöks i flertal pågående kliniska studier. I fas Vila.
studien CANFOUR, undersöks första linjens kombinationsbehandling med standardcellgifter för patienter med PDAC
(geracitabininab-paclitaxel) eller NSCLC (gemcitabinkisplatin) INCT03267316j. Positiva Interimsdata för kombinationsterapierna visar långvariga responser 173 PDAC-patienter vilket ger iPFS på 7,2 månader I median och en överlevnad på 12,7
månader I median. högre effekt observerades även I 30 NSCLC•patienter med en PFS på 6,8 månader I median. En
responsfrekvens på 53% uppnåddes, med ännu högre responser I patienter med icke•skIvepitel NSCLC som tidigare
behandlats med pembrolizumab. Dessa resultat visar högre effekt jämfört med vad som förväntas med enbart ceilgifter.
CANI4 undersöks med celigifter även I fas I-studien CAPAFOUR med FOLFIRINOX i första linjens behandling av
metastaserande PDAC (NCT04990037), och I två ytterligare kliniska studier, CESTAFOUR (NCT05116891) och TRIFOUR
(NCT05181462), i andra cancerformer såsom gallgångscancer, tjaCktarmscancer och trippelnegativ bröstcancer. CANN
utvärderas även med Immunkontrollhämmaren pembrolizumab, med eller utan celigifter, i fas I•studien CIRIFOUR
(NCT04452214).
Om CAN10
Antikroppen CANIO binder starkt till dess målmolekyl ILIRAP och har en unik förmåga att blockera signalering via IL-1, 1L-33
och 11-36. Blockering av dessa signaler har en stor potential i behandlingen av ett flertal inflammatoriska och autoimmuna
sjukdomar. Oct ieitlaia fokuset för CAN10 är på behandling av två svåra sjukdomar, hjärtmuskelinflammatIon och systemisk
skleros. I en preklinisk in vivo-modell för hjärtmuskelinfiammation visade behandling med CAN10 surrogatantikropp en
signifikant minskning av Inflammation och fibros samt en motverkad försämring i hjärtfunktion. CAN10 minskade även
sjukdomsutvecklingen i modeller för systerrisk skleros, bukhåleinflarnmation, psoriasis och psoriasisartrit. CANIO är för
närvarande i senare fas av den prekliniska utvecklingen och den första kliniska studien förväntas starta I början av 2023.
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Bilaga 2

ANMÄLAN OCH FORMULÄR FÖR FÖRHANDSRÖSTNING
Formuläret ska vara Cantargia tillhanda senast onsdagen den 20 juli 2022.
Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier
i Cantargia AB (pub», org.nr 556791-6019, vid extra bolagsstämma torsdagen den 21 juli 2022.
Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.
Aktieägare

Personnummer/organisationsnummer

undertecknaren är ställföreträdare för aktieägare sans är jurldisk person): Undertecknad är
Försäkran
styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i aktieägaren och försäkrar på heder och sonvete att jag Sr
innehåll stänutter överens med aktieligarens
behörig an avge denna förhandsröst fr aktieägaren och att fört tands
beslut
Försäkran (am undertecknaren företräder aktieägaren enligt fullinakt): Undertecknad MrAkrar p3 beder och
sainvete att bilagd fullmakt överensstämnier med originalet och inte är återkallad

Ort och datum

Namitteckning

Namnförtydligande

Telefonnummer

E-post

Gör så här:
•
•
•
•

•

Fyll i samtliga uppgifter ovan.
Markera valda svarsalternativ nedan.
Skriv ut, underteckna och skicka thrmuläret till Cantargia AB (pub!), Scheelevägen 27, 223 63 Lund.
Ifyllt formulär tår även inges elektroniskt och ska då skickas till infogcantargia.com.
Om aktieägaren är en fysisk person som förhandsröstar personligen är dct aktieägaren själv som ska
undertcckna vid Nan:meek-Mug ovan. Om forhandsrösten avges av ett ombud (fullmäktig) för en
aktieägare är det ornbudet som ska underteckna. Om förhandsrösten avges av en ställföreträdare för en
juridisk person är det ställföreträdaren som ska underteckna.
Om aktieägaren förhandsröster genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren år en
juridisk person måste registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret.

Observera att en. aktieägare sum har sina aktier trirvaltarregistrerade måste registrera aktierna i eget
namn för att få rösta. instruktioner om detta finns i kallelsen till stämman.
Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att nedan markera ett av de angivna svarsalternativen vid
respektive punkt i formuläret. Om aktieägaren önskar avstå från att rösta i någon fråga, vänligen avstå från att
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markera ett alternativ. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller
ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig. Endast ett
formulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det senast daterade
formuläret att beaktas. Om två formulär har samma datering kommer endast det formulär som sist kommit
bolaget tillhanda att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas utan avseende.
Förhandsröstningsfommläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara Cantargia tillhanda
senast onsdagen den 20 juli 2022. Förhandsröst kan återkallas fram till och med onsdagen den 20 juli 2022
genom att kontakta Cantargia enligt ovan.
För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelsen och Cantargias wcbbplats.
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den intcgritctspoliey som finns
tillgänglig på Euroelears hemsida, www.curoclearcom"danilESwiLegallintegritetspoliey-bolagsstammorsvenska.pdf
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Extra bolagsstämma i Cantargia AB (pub!) den 21 juli 2022
Svarsalternativen nedan avser framlagda förslag som anges i kallelsen till extra bolagsstämman
samt hälls tillgängliga på bolagets webbplats.
I. Val av ordförande vid stämman
Ja

Nej

2.Val av en eller två justeringspersoner
2.1 Lars Bruzelius eller, vid dennes förhinder, den som styrelsen i stället anvisar
Ja O

Nej O

2.2 Mikael Wiberg eller, vid denneS förhinder, den som styrelsen i stället anvisar
Ja O

Nej

3. Upprättande och godkännande av röstlängd
Ja O

Nej O

4. Gudktiunande av dagordningen
Ja

Nej

5.Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Jan

Nej f2I

6.Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
Ja O

Nej O

7.Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier
Ja O Nei D

Aktieägaren vill att beslut under en eller flera punkter i formuläret ovan ska anstå till
fortsatt bolagsstämma
(Ifylls endast om aktieägaren bar ett sådant önskemål)
Ange punkt eller punkter,
ntwänd siffror:
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Bilaga 3
Resultat poströster
I Poströster - slutredovisning (26 § 2022:121)
I Extra
ii

bolagsstämma 21 juli 2022
I

Totalt
Företrädda aktier
Företrädda röster
Aktiers bolaget

34445 287
34 445 287
100 192 737

I
,
För

Aktier/Röster
Emot

Ej avgivna

För

% aktiekapitalet
Emot
i EJ avg.

1.Val av ordförande vid stämman

i

29 672 623

4 772 664

29,616%

0,000%

4,763%

29 672 623

4 772 664

29,616%

0,000%

4,763%

4 772 664

29,616%

2.Val av en alter två justeringsmän
2.1Lars Bruzellus eller, vid hans förhinder, den som styrelsen I stället anvisar
2.2 Mikael Wiberg eller, vid hans förhinder, den som styrelsen istället anvisar
29 672623

I

0,000%

4,763%

_4_

I

i

3.Upprättande och godkännande av röstlängd
29 672 623

4772 664

29,616% I

0,000%

i

4,763%

29 672623

4 772 664

29,616%

0,000%

4,763%

4 772 664

t—
29,616% I 0,000%

4,763%

0

I
34,379% I

0,000%

0,000%

0

34,379%

0,000%

0,000%

4. Godkännande av dagordningen
5.Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
I

29 672 623
I

6.Styrelsens förslag till beslut om ändrIng av bolagsordningen
34 445 287

i

_

7.Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier
34445 287
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Bilaga 5

BOLAGSORDNING
för

CANTARGIA AB (pub')
(org,.nr 556791-6019)

1§

Företagsnamn
Bolagets företagsnamn tir CANTARGIA AB. Bolaget är publikt (publ).

2§

Styrelsens säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Lunds kommun.

3§

Verksamhet
Bolaget skall bedriva utveckling och försäljning av medicinska preparat och rättigheter,
äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.

4§

Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 5 000 000 kronor och högst 20 000 000 kronor.

5§

Antal aktier
Antalet aktier skall vara lägst 50 000 000 och högst 200 000 000 stycken.

6§

Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter.

7§

Revisor
För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens
förvaltning skall en eller två revisorer med eller utan suppleanter utses eller ett registrerat
revisionsbolag.

S§

Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma skall alltid ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar
och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbiadet. Om
utgivningen av Svenska Dagbladet skulle upphöra skall annonsering istället ske genom
Dagens Industri.

9§

Anmälan till stämma
Rätt att delta i stämma har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som
föreskrivs i 7 kap 28 § 3 stycket aktiebolagslagen och som anmält sig hos bolaget senast
den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän
helgdag, lördag, midsommaratlon, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än
femte vardagen töre stämman. Avser aktieägare att medföra biträden skall antalet biträden
anges i anmälan.

10 § Årsstämma
Årsstämman skall hållas årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång. Pa
årsstämma skall följande ärenden förekomma:
I. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
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3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

Godkännande av dagordningen.
Val av en eller två justeringsmän.
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
Beslut
a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning saint i förekommande
fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
b)om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen;
c)om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
Bestämmande av antalet styrelseledamöter samt av antalet revisorer och
revisorssuppleanter.
Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
Val av styrelse samt revisorer eller revisionsbolag och eventuella
revisorssuppleanter.
Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller
bolagsordningen.

11 § Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.
12 § Avstämningsrörbehåll
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är intörd i aktieboken och
antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om
värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad
på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6 — 8 nämnda lag, ska antas vara
behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).
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Bilaga 6

Styrelsens för Cantargla AB (publ) beslut om nyemission under förutsättning av
bolagsstämmans godkännande
The board of directors' of Cantargla AB (publ) resolution on a new share issue
subject to the approval by the general meeting

Styrelsen beslutar, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, att bolagets aktiekapital ska
ökas genom emission av nya aktier. Följande villkor ska gälla.

The board resolves, subject to the approval by the general meeting, to increase the company's share
capital through the issue ofnew shares. The following terms shall apply.

1.

Rätt att teckna nya aktier ska med töreträdesrätt flaunt=bolagets aktieägare.

2.

Aktier som inte tecknas med företrädesrätt ska tilldelas dem som tecknat aktier med stöd av
teckningsrätter och tecknat aktier även utan företrädesrätt, varvid — vid överteckning —
fördelning ska ske i förhållande till det antal teckningsrätter som sådana personer utnyttjat för
teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Därefter ska tilldelning ske till
övriga personer som tecknat aktier utan företrädesrätt, varvid — vid överteckning — fördelning
ska ske i förhållande till det antal aktier som angetts i respektive teckningsanmälan och, i den
mån detta inte kan ske, genom lottning. Eventuella därefter återstående aktier ska tilldelas de
personer som enligt avtal med bolaget i förväg åtagit sig att teckna aktier i nyemissionen, i
förhållande till gjorda åtaganden.

The shareholders shall be entitled to subscribe for the new shares with pre-emptive rights.

Shares not subscribed for with pre-emptitle rights shall be allocated to persons that have
subscribedfor shares by exercise of subscription rights and declared their interest to subscribe
for shares also without pre-emptive rights, whereby — in the event of over-subscription —
allocation shall be made in relation to the number of subscription rights such persons have
exercisedfor subscription and, to the extent such allocation cannot be effected, by the drawing
oflots. Thereafter, allocation shall be made to other persons that have declared their• interest
to subscribe for shares without pre-emptive rights, whereby— in the event ofover-subscription
— allocation shall be made in relation to the number of shares set forth in the respective
subscription form and, to the extent such allocation cannot be effected, hy the drawing oflots.
Any thereafter remaining shares shall be allocated to such persons who have undertaken to
subscribe fo• shares in the rights issue pursuant to agreements with the company, whereby
allocation shall be made in relation to the undertakings made.

3.

Avstämningsdag för rätt att delta i företrädesemissionen ska vara den 25 juli 2022.

4.

Teckning av aktier ska ske under perioden 27 juli 2022 — 10 augusti 2022, eller, såvitt avser
teckning punkt 2 sista meningen ovan, senast tre bankdagar därefter. Styrelsen ska dock ha rätt
att förlänga teckningstiden.

The record datefor the right to participate in the rights issue shall be 25 July 2022.

Subscription for shares shall be made during the period 27 July 2022 — 10 August 2022 or, as
regards subscriptionpursuant to paragraph 2 last sentence above, not later than three banking
days thereafter. However, the board of directors shall be entitled to extend the subscription
period.

5.

Styrelsen ska bemyndigas att senast den 18 juli 2022 fastställa (i) det högsta belopp som
bolagets aktiekapital ska ökas med, (ii) det högsta antal aktier som ska ges ut samt (iii) det
belopp som ska betalas för varje ny aktie. För det fall teckningskursen överstiger de tidigare
aktiernas kvotvärde, ska det överstigande beloppet tillföras den fria överkursfonden.

The board ofdirectors shall be authorized to, no later than on 18 July 2022, determine (t) the
maximum amount by which the company's share capital shall be increased, (ii) the maximum
number of shares that shall be issued and (iii) the amount payable for each new share. If the
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subscription price exceeds the quota value of the earlier shares, the excess amount shall he
allocated to thefree share premium reserve.

6.

Teckning med företrädesrätt ska ske genom kontant betalning.

7.

Teckning utan företrädesrätt ska ske på särskild teckningslista inom den tid som anges i punkt
4 ovan, varefter betalning ska erläggas kontant i enlighet med instruktion på avräkningsnota,
dock senast tre bankdagar från erhållande av avräkningsnota.

Subscription based ou preemptiw rights shall be made by way of cash payment.

Subscription without pre-emptive rights shall be made on a special subscription list within the
time period set out in section 4 above, following which payment in cash shall be made in
accordance with the instructions on the transaction note, however not later than three banking
dap from receipt of the transaction note.

8.

De nya aktierna ska berättiga till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för
utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna införts i bolagets aktiebok.
The new shares shall entitle to dividends for the first time on the record date that occurs

immediatelyfollowing the registration of the new shares in the company's share register.

9.

Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen. Styrelsens fastställande av emissionsvillkoren
enligt punkt 5 ovan får inte medföra att bolagets aktiekapital och antal aktier, efter emissionens
genomförande, överstiger gränserna fir bolagets högsta tillåtna aktiekapital och antal aktier
enligt den föreslagna bolagsordningen.
The resolution requires an amendment of the articles of association. The board's
determination of the issue terms putcuant to paragraph S above may not entail that the
company's share capital and number of shares, following completion of the new issue, exceed
the maximum allowed share capital and number of shares in the proposed articles of
association.

10.

Verkställande direktören bemyndigas att vidta de mindrejusteringar i detta beslut som kan visa
sig vara nödvändiga i samband med registrering därav.
The CEO is authorised to make such minor adjustments to this resolution that mar be

necessary in connection with the registration of the new issue.

Handlingar enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen har upprättats respektive framlagts.

Documents in accordance with Chapter 13 Section 6 ofthe Swedish Companies Act have been prepared
andpresented, respectively.
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Styrelsens för Cantargia AB (publ) förslag till fullständiga villkor för
företrädesemissionen
The board of directors' of Cantargia AB (pub!) resolution on final terms for the
rights issue
Den 21 juni 2022 beslutade styrelsen öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier med

företrädesrätt för aktieägarna, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande. Styrelsen föreslår
att den extra bolagsstämman som hålls den 21 juli 2022 även beslutar om de slutliga villkoren för
emissionen enligt följande.

On 2! June 2022 the board ofdirectors resolved to increase the company's share capital through a neat,
share issue with pre-emptive rights for the shareholders, subject to approval by the general meeting.
The board of directors proposes that the extraordinary general meeting that is held on 21 July 2022,
also resolves on thefinal termsfor the rights issue in accordance with the following.

Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 5 343 612,64 kronor.

The company's share capital shall be increased with no more than SEK 5,343,612.64.

2.

Antalet aktier som ska ges ut ska vara högst 66 795 158.

3.

Det belopp som ska betalas för varje ny aktie (teekningskursen) ska vara 3,75 kronor.
The amount to be paid for each new share (subscription price) shall be SEK 3.75.

The number of shares to be issued shall be no more than 66,795,158.

Styrelsens förslag medför att per avstämningsdagen den 25 juli 2022 ska tre befintliga aktier i bolaget
berättiga innehavaren till teckning av två nya aktier.

The board of directors'proposal entails that as per the record date 25 July 2022, three existing shares
in the company shall entitle to holder to subscription for two new shares.
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