Resolutions in order to facilitate implementation of and delivery of shares under a contemplated
At-the-market program (the “ATM Program”)
The background and rationale for the proposals – Intro to ATM Program
Since 2020, Calliditas has had its shares, in the form of American Depositary Shares (“ADSs”), listed in the United
States on The Nasdaq Global Select Market. Calliditas’ board of directors has been evaluating the opportunity of
launching a so called At-The-Market program (“ATM Program”) in the US market. ATM Programs are common
among many US listed companies, including Life Science companies. Approximately 70 percent of eligible Life
Science Companies in the United States have ATM Programs in place. The board of directors of Calliditas is thus
proposing to the shareholders to adopt resolutions to allow for an ATM Program as set out below in this agenda
item 16, subject to AGM approval and further resolutions by the board before implementation of the program,
however, no assurances can be given that a program will be utilized and the future use of an ATM Program will
be evaluated by the Board of Directors taking other potential sources of financing, capital need and shareholder
dilution into consideration.
An ATM Program is an efficient and cost-effective method to raise equity in the US market, from time to time,
and with significantly lower transactional costs compared to traditional capital raising alternatives. Sales are
effected in “at the market” transactions of ADSs on The Nasdaq Global Select Market and/or negotiated
transactions in the US subject to applicable US regulations and documentation. Having an ATM Program in place
is expected to enable Calliditas to efficiently source capital in the US market, subject to demand and board
approval. An ATM Program may also be used to settle reverse enquiries from institutional buyers. An ATM
Program, if used, may also increase the liquidity of Calliditas’ ADSs in the United States.

16a – Updated AoAs
Please refer to separate proposal

16b - Authorize the Board of Directors to resolve on issue of new C-shares
The Board of Directors proposes that the annual general meeting resolves to authorize the Board of Directors,
during the period until the annual general meeting 2023 on one or more occasions, to increase the company’s
share capital by not more than SEK 236,321 by the issue of not more than 5,908,019 C-shares, each with a quota
value of SEK 0.04. With deviation from the shareholders’ pre-emption rights, the participating bank shall be
entitled to subscribe for the new C-shares at a subscription price corresponding to the quota value of the shares.
The purpose of the authorization and the reason for the deviation from the shareholders’ pre-emption rights in
connection with the issue of shares is to ensure delivery of shares to be sold under the company’s ATM Program.

16c - Authorize the Board of Directors to resolve on purchase of C-shares
The Board of Directors proposes that the Board is authorized, during the period until the annual general meeting
2023, on one or more occasions, to decide on purchases of up to 5,908,019 C-shares in accordance with purchase
offerings directed to all shareholders of C-shares which shall comprise all outstanding C-shares. Repurchases
shall be effected at a purchase price corresponding to the quota value of the share. Payment for the acquired Cshares shall be made in cash. The company may purchase maximum so many shares that the company’s holding
of own shares after the purchase amounts to a maximum of one-tenth of all the shares in the company.
The purpose of the authorization is to ensure delivery of shares to be sold under the company’s ATM Program.

16d - Authorize the Board of Directors to resolve on transfer of own ordinary shares
The Board of Directors proposes that the Board of Directors is authorized, during the period until the next annual
general meeting, on one or more occasions, to transfer up to 5,908,019 ordinary shares (following the reclassification from C-shares), to be effected outside Nasdaq Stockholm against payment in cash. Such transfers
may be effected at a price in cash which corresponds to the market price at the time of the transfer of the

Calliditas Therapeutics shares transferred with such deviation as the Board of Directors finds appropriate. The
authorization under this item may only be utilized to the extent that the shares transferred by virtue of this
authorization, together with any shares issued by virtue of the authorization under item 15 above, do not exceed
20 percent of the total number of shares outstanding at the time of the general meeting’s resolution on the
proposed authorization.
The purpose of the authorization is to ensure delivery of shares to be sold under the company’s ATM Program.
Majority rules
The implementation of the Board of Directors’ proposals under items 16a – 16b are subject to the approval at
the annual general meeting with at least 2/3 of both the votes cast and of the shares represented at the meeting.

Beslut, i syfte att möjliggöra genomförandet av och leverans av aktier under ett tilltänkt At-themarket program (”ATM-programmet”)
Bakgrund och motiv till förslagen
Sedan 2020 har Calliditas Therapeutics haft sina aktier, i form av amerikanska depåbevis (”ADS”) (Eng. American
Depositary Shares), noterade i USA på Nasdaq Global Select Market. Calliditas Therapeutics styrelse har
utvärderat möjligheten att lansera ett så kallat at-the-market program (”ATM-program”) på den amerikanska
marknaden. ATM-program är vanliga bland många amerikanska börsnoterade bolag, även bland Life Sciencebolag. Ungefär 70 procent av de berättigade Life Science-bolagen i USA har etablerade ATM-program. Calliditas
Therapeutics styrelse föreslår därför aktieägarna att anta beslut för att möjliggöra introduktionen av ett ATMprogram såsom följer av denna punkt på dagordningen, punkt 16, med förbehåll för årsstämmans godkännande
och ytterligare styrelsebeslut innan ett ATM-program införs. Inga garantier kan dock ges för att ett program
kommer att användas och framtida användning av ett ATM-program och den framtida användningen av ett
ATM-program kommer att utvärderas av styrelsen med beaktande av andra potentiella finansieringskällor,
kapitalbehov och utspädning.
Ett ATM-program är en effektiv och kostnadseffektiv metod att anskaffa kapital på den amerikanska marknaden,
från tid till annan, och med betydligt lägre transaktionskostnader jämfört med traditionella alternativ för
kapitalanskaffning. Handel genomförs genom ”at-the-market” transaktioner av ADS på Nasdaq Global Select
Market och/eller framförhandlade transaktioner i USA, föremål för tillämpliga amerikanska regler och
dokumentation. Att ha ett ATM-program förväntas möjliggöra för Calliditas Therapeutics att effektivt anskaffa
kapital på den amerikanska marknaden, under förutsättning att det finns efterfrågan och att det får styrelsens
godkännande. Ett ATM-program kan även användas för att hantera inkommande förfrågningar från
institutionella köpare. Ett ATM-program, om det används, kan också öka likviditeten för Calliditas Therapeutics
ADS:er i USA.
16a – Uppdaterad bolagsordning
Se separat förslag
16b – Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av nya C-aktier
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen, för tiden fram till årsstämman 2023, vid ett
eller flera tillfällen, genom emission öka bolagets aktiekapital med högst 236 321 kronor genom emission av
högst 5 908 019 C-aktier, var och en med ett kvotvärde om 0,04 kronor. Med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt ska den kontrakterade banken i ATM-programmet äga rätt att teckna de nya C-aktierna till en
teckningskurs som motsvarar aktiernas kvotvärde.
Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt i samband med emissionen
är att säkerställa leverans av aktier som ska säljas under bolagets ATM-program.
16c – Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av C-aktier
Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att, för tiden fram till årsstämman 2023, vid ett eller flera tillfällen
besluta om förvärv av högst 5 908 019 C-aktier i enlighet med erbjudande riktade till samtliga aktieägare av Caktier vilka ska omfatta samtliga utestående C-aktier. Förvärv ska ske till en köpeskilling som motsvarar aktiens
kvotvärde. Betalning för de förvärvade C-aktierna ska erläggas kontant. Bolaget får förvärva högst så många
aktier att bolagets innehav av egna aktier efter köpet uppgår till högst en tiondel av samtliga aktier i bolaget.
Syftet med bemyndigandet är att säkerställa leverans av aktier som ska säljas under bolagets ATM-program.
16d – Bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna stamaktier
Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att, för tiden fram till årsstämman 2023, vid ett eller flera tillfällen
överlåta upp till 5 908 019 stamaktier (efter omvandling från C-aktier), ska vilka ska ske utanför Nasdaq
Stockholm till ett pris kontant som motsvarar börskursen vid tiden för överlåtelsen på de Calliditas Therapeutics-

aktier som överlåts med den avvikelse som styrelsen finner lämplig. Bemyndigandet enligt denna punkt får
endast utnyttjas i sådan utsträckning att de aktier som överlåts med stöd av bemyndigandet härunder
tillsammans med eventuella aktier som emitterats med stöd av bemyndigandet enligt punkt 15 ovan
sammantaget inte överstiger 20 procent av det totala antal aktier som är utestående vid tidpunkten för
stämmans beslut.
Syftet med bemyndigandet är att säkerställa leverans av aktier som ska säljas under bolagets ATM-program.
Majoritetskrav
För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt 16a – 16d ovan krävs att aktieägare representerande minst
2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna biträder beslutet.

