
                         

 

 
Styrelsens i Moberg Pharma AB (publ) (org. nr. 556697-7426) (”Bolaget”) förslag till beslut om 
överlåtelse av tillgångar från Moberg Pharma till dotterbolag (närståendetransaktion) (punkt 8) 
 
Styrelsen för Moberg Pharma offentliggjorde den 6 november 2020 sin avsikt att dela ut verksamheten 
BupiZenge® (”BUPI-Tillgångarna”) till aktieägarna i Moberg Pharma genom att dela ut 90 procent av 
aktierna i dotterbolaget Grebom 2020 AB (under namnändring till OncoZenge AB), reg. nr 559261-9968 
(”OncoZenge”), i enlighet med styrelsens förslag under punkt 9 nedan. Vid tidpunkten för denna kallelse 
innehas BUPI-Tillgångarna av Moberg Pharma. BUPI-tillgångarna avses dock överlåtas till OncoZenge 
innan genomförandet av den utdelning som föreslås enligt punkt 9 nedan. Överlåtelsen av BUPI-
Tillgångarna avses verkställas inom en vecka från det att den extra bolagsstämman godkänner 
styrelsen förslag under denna punkt 8.  
 
Vid tidpunkten för överlåtelsen av BUPI-Tillgångarna kommer Moberg Pharma att äga 90 procent av 
aktierna i OncoZenge. Resterande 10 procent av aktierna kommer att ägas av styrelse, ledning och 
andra nyckelpersoner i OncoZenge, varvid Mark Beveridge (Vice President Finance i Moberg Pharma), 
Anna Ljung (VD i Moberg Pharma), Mattias Klintemar (styrelseledamot i Moberg Pharma) och Peter 
Wolpert (styrelseledamot i Moberg Pharma) kommer att äga aktier i OncoZenge motsvarande 1,75 
procent av det totala antalet aktier i OncoZenge. OncoZenge anses som närstående till Moberg Pharma 
eftersom (i) de båda bolagen ingår i samma koncern, och (ii) Mark Beveridge och Anna Ljung, så som 
ledande befattningshavare i Moberg Pharma, samt Mattias Klintemar och Peter Wolpert, så som 
styrelseledamöter i Moberg Pharma, bedöms vara närstående till Moberg Pharma enligt 16 a kap. 3 § 
aktiebolagslagen. Enligt 16 a kap. aktiebolagslagen ska väsentliga transaktioner med en närstående till 
Moberg Pharma underställas bolagsstämma för godkännande. Överlåtelsen av BUPI-Tillgångarna från 
Moberg Pharma till OncoZenge är därför villkorad av den extra bolagsstämmans godkännande. 
 
Överlåtelsen av BUPI-Tillgångarna kommer att ske till bokfört värde, vilket motsvarar cirka 22 miljoner. 
kronor. Moberg Pharma har ådragit sig kostnader relaterade till BUPI-Tillgångarna uppgående till drygt 
50 miljoner kronor sedan projektets start. BUPI-Tillgångarna kommer att överlåtas via ett internlån, vilket 
sedan kommer att regleras genom ett aktieägartillskott från Moberg Pharma till OncoZenge. Genom 
överlåtelsen av BUPI-Tillgångarna förväntas de immateriella tillgångarna i Bolagets balansräkning att 
minska med 22 miljoner kronor (varav balanserade utvecklingskostnader utgör 15 miljoner kronor och 
patent utgör 7 miljoner kronor), vilket alltså motsvarar BUPI-Tillgångarnas bokförda värde. Överlåtelsen 
förväntas inte påverka Bolagets resultaträkning. BUPI-Tillgångarna kommer att överlåtas till befintligt 
skick och således kommer inga garantier att lämnas av Moberg Pharma. Sammantaget bedömer 
styrelsen att överlåtelsen av BUPI-Tillgångarna till OncoZenge är marknadsmässig och att överlåtelsen 
i övrigt sker på skäliga villkor.  
 
Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman godkänner överlåtelsen av BUPI-Tillgångarna från 
Moberg Pharma till OncoZenge.  
 
För giltigt beslut krävs att beslutet biträtts av aktieägare företrädande mer än hälften av de avgivna 
rösterna vid extra bolagsstämman, dock att de aktier och röster som innehas, direkt eller indirekt, av 
Mark Beveridge, Anna Ljung, Mattias Klintemar och Peter Wolpert inte ska beaktas.  
 
Styrelsens förslag till beslut enligt denna punkt 8 är villkorat av att den extra bolagsstämman godkänner 
styrelsens förslag till beslut under punkt 9 nedan. 
 

 

 
Stockholm i november 2020 
Moberg Pharma AB (publ) 

Styrelsen 


