Bolagsstyrning
Lagstiftning och bolagsordning
EPTI är ett svenskt publikt aktiebolag som regleras av svensk lagstiftning,
främst genom den svenska aktiebolagslagen (2005:551). Förutsatt fortsatt
notering kommer Bolagets aktier vara upptagna till handel på Nasdaq First
North, varvid Bolaget tillämpar Nasdaq First North regelverk för emittenter.
Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) ska tillämpas av bolag vars aktier är
upptagna till handel på en reglerad marknad. Koden behöver i dagsläget inte
tillämpas av bolag vars aktier är noterade på Nasdaq First North Growth
Market och Bolaget har inte frivilligt förpliktat sig att följa denna. Förutom
lagstiftning samt regler och rekommendationer är det bolagsordningen som
ligger till grund för styrningen av Bolagets verksamhet. Bolagsordningen anger
bland annat var styrelsen har sitt säte, verksamhetsinriktning, gränser
avseende aktiekapital, antal aktier och aktieslag samt förutsättningar för att få
delta vid bolagsstämma. Den bolagsordning som styrelsen kommer föreslå till
den extra bolagsstämman, som ska behandla förslag till beslut om
godkännande av Transaktionen, framgår i sin helhet i avsnittet
”Bolagsordningen efter Transaktionen.” Ansvaret för styrning, ledning och
kontroll av EPTI fördelas mellan aktieägarna, styrelsen och den verkställande
direktören, övriga personer i Bolagets ledning samt de särskilda kommittéer
och kontrollorgan som styrelsen från tid till annan inrättar.

Bolagsstämma
Bolagsstämman är EPTI:s högsta beslutsfattande organ och aktieägares rätt
att besluta i EPTI:s angelägenheter utövas på bolagsstämman (årsstämman
respektive extra bolagsstämma). Det framgår av aktiebolagslagen och
bolagsordningen hur kallelse till årsstämma och extra bolagsstämma ska ske
samt vem som har rätt att delta och rösta vid bolagsstämman. Årsstämman
ska hållas inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång. På
årsstämman fattas beslut om fastställande av resultat- och balansräkning för
Bolaget, disposition av årets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning,
ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktören för räkenskapsåret,
utnämning av styrelseledamöter och revisor, ersättning till styrelseledamöter
och revisorer samt beslut i vissa andra frågor enligt lag och bolagsordning.

Rätt att delta vid bolagsstämma och initiativrätt
Aktieägare som vill delta i en bolagsstämma ska dels vara införd i den av
Euroclear förda aktieboken per avstämningsdagen för bolagsstämman, dels
anmäla sitt deltagande till Bolaget senast den tidpunkt och den dag som anges
i kallelsen till stämman. Aktieägare kan närvara vid bolagsstämman
personligen eller genom befullmäktigat ombud. Aktieägare eller ombud får ha
med sig högst två biträden. Vanligtvis är det möjligt för aktieägare att anmäla
sig till bolagsstämman på flera olika sätt, vilka närmare anges i kallelsen till
stämman. Aktieägare är berättigad att rösta för samtliga aktier som
aktieägaren innehar i Bolaget. Aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade
hos en bank eller annan förvaltare måste utöver att informera Bolaget begära
att deras aktier tillfälligt registreras i eget namn i den av Euroclear förda
aktieboken, för att vara berättigade att delta på bolagsstämman. Aktieägare
bör informera sina förvaltare i god tid före avstämningsdagen. Aktieägare som
vill få ett ärende behandlat vid bolagsstämma ska begära detta skriftligen hos
styrelsen. Begäran ska normalt vara styrelsen tillhanda senast sen vecka före
den tidpunkt då kallelsen tidigast får utfärdas enligt aktiebolagslagen. Varje
aktieägare som anmäler ett ärende med tillräcklig framförhållning har rätt att
få ett ärende behandlat vid bolagsstämman.

Styrelsens ansvar och arbete
Styrelsen är EPTIs högsta beslutsfattande organ efter bolagsstämman. Enligt
aktiebolagslagen är styrelsen ansvarig för Bolagets organisation och
förvaltning av Bolagets angelägenheter, vilket innebär att styrelsen är ansvarig
för att, blanda annat, fastställa mål och strategier, säkerställa rutiner och
system för utvärdering av fastställda mål, fortlöpande utvärdera Bolagets
resultat och finansiella ställning samt utvärdera den operativa ledningen. Det
är vidare styrelsens ansvar att säkerställa att rätt information ges till Bolagets
intressenter och att Bolagets informationsgivning präglas av öppenhet samt
är korrekt, relevant och tillförlitligt, att Bolaget följer lagar och regler samt att
Bolaget tar fram och implementerar interna relevanta policyer och riktlinjer.
Styrelsen ansvarar vidare för att säkerställa att årsredovisningen och
koncernredovisningen samt delårsrapporterna upprättas i rätt tid samt utser
verkställande direktören och fastställer lön och annan ersättning till denne.
Styrelseledamöterna väljs årligen på årsstämman i Bolaget för tiden intill nästa
årsstämma. Enligt EPTI:s bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre och
högst sju ledamöter. Styrelseledamöterna presenteras närmare under
avsnittet ”Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer”.
Utöver aktiebolagslagen regleras styrelsen arbete av en av styrelsen fastställd
arbetsordning. Arbetsordningen ska revideras årligen och fastställs på det
konstituerande styrelsemötet varje år. Arbetsordningen reglerar bland annat
styrelsens arbetsformer, arbetsuppgifter, beslutsordning inom Bolaget,
styrelsens mötesordning, ordförandens arbetsuppgifter samt arbetsfördelning
mellan styrelsen och verkställande direktören. Styrelsen ska också utfärda en
instruktion för verkställande direktören samt en instruktion för ekonomisk
rapportering till styrelsen. Styrelsen sammanträder enligt ett årligen fastställt
schema och efter ett i arbetsordningen fastställt program som inkluderar fasta
beslutspunkter samt punkter vid behov.

Styrelsens arbetsordning
Styrelsen har antagit en arbetsordning för sitt arbete som innehåller regler för
antal ordinarie styrelsemöten, vilka ärenden som ska behandlas vid ordinarie
styrelsemöten, styrelseordförandens åligganden samt instruktioner avseende
arbetsfördelningen mellan EPTIs styrelse och verkställande direktören.
Arbetsordningen, som årligen beslutas av styrelsen, innehåller även
instruktioner om bland annat vilka ekonomiska rapporter och vilken finansiell
information som ska lämnas till styrelsen. Styrelsen ska regelbundet hålla
sammanträden efter ett i arbetsordningen fastställt program som inkluderar
fasta beslutspunkter samt punkter vid behov.

Verkställande direktör och ledning
Verkställande direktören är i sin roll underordnad styrelsen och har som
huvuduppgift att sköta EPTI:s löpande förvaltning och den dagliga
verksamheten i EPTI. Åtgärder som med hänsyn till omfattningen och arten av
Bolagets verksamhet är av osedvanligt slag eller stor betydelse faller utanför
den löpande förvaltningen och ska därför beredas och föredras styrelsen för
beslut. Arbetsfördelningen mellan styrelsen och den verkställande direktören
anges i aktiebolagslagen, arbetsordningen för styrelsen och de instruktioner
för verkställande direktören och för den ekonomiska rapporteringen som
styrelsen har fastställt. Verkställande direktören ansvarar också för att
upprätta rapporter och sammanställa information från ledningen inför
styrelsemöten och är föredragande av materialet på styrelsemötena. Förutom
verkställande direktören har EPTI en vice verkställande direktör och en CFO.
Den verkställande direktören, vice verkställande direktören och CFO

presenteras under rubriken ”Ledande befattningshavare” i avsnittet ”Styrelse,
ledande befattningshavare och revisorer”.

Revision
I egenskap av publikt bolag är Bolaget skyldigt att ha minst en revisor för
granskning av Bolagets och koncernens årsredovisning och bokföring samt
styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning. Granskningen ska
vara så ingående och omfattande som god revisionssed erfordrar. Bolagets
revisorer väljs enligt aktiebolagslagen av bolagsstämman. En revisor i ett
svenskt aktiebolag får således sitt uppdrag från, och rapporterar till
bolagsstämman och får inte låta sig styras i sitt arbete av styrelsen eller någon
ledande befattningshavare. Efter varje räkenskapsår ska revisorn lämna en
revisionsberättelse och, i förekommande fall, en koncernrevisionsberättelse till
årsstämman.
Enligt Bolagets föreslagna bolagsordning som ska beslutas på extra
bolagsstämma den 17 december 2021 ska Bolaget ha lägst 1 och högst 2
revisorer eller ett registrerat revisionsbolag. Bolagets nuvarande revisor är
Grant Thornton AB, med Mattias Kjellman som huvudansvarig revisor.
Närmare information om Bolagets revisor återfinns under rubriken ”Revisor” i
under avsnittet ”Styrelse, ledande befattningshavare och revisor”.

Revisions- och ersättningsutskott
Bestämmelser om inrättande av revisionsutskott framgår av aktiebolagslagen
och omfattar i detta avseende endast bolag vars aktier är upptagna till handel
på reglerad marknad. Bestämmelserna om inrättande av ersättningsutskott
finns i Koden, vilken inte är obligatorisk för EPTI. Styrelsen har gjort
bedömningen att det mot bakgrund av verksamhetens omfattning och
Bolagets storlek i dagsläget inte är motiverat att inrätta särskilda utskott
avseende revisions- och ersättningsfrågor utan att dessa frågor behandlas
inom styrelsen. EPTI har inte inrättat någon särskild funktion för internrevision
utan uppgiften fullgörs av styrelsen. I EPTI ansvarar vidare verkställande
direktören för att en erforderlig kontroll säkerställs och att uppföljning sker.

