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STADGAR
FÖR

Mats Paulssons Stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande
§1
Stiftelsens namn

Stiftelsens namn är Mats Paulssons Stiftelse för forskning, innovation och
samhällsbyggande.

§2
Stiftelsens ändamål

Stiftelsen är grundad av Mats Paulsson och har som ändamål att främja vetenskaplig
forskning, framför allt inom medicin och andra livsvetenskaper (”Life Science”), på ett sådant
sätt att hälsovård, utveckling, innovation och samhällsbyggande i Skåne län gynnas.

§3
Utdelning av medel ur Stiftelsen

För utdelning får användas årlig direktavkastning från stiftelsens tillgångar såväl som de
vinster som uppkommit genom omsättning av stiftelsens tillgångar. Från den 23 mars 2021 får
även stiftelsens kapital användas.
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§4
Mottagande av gåvor

Stiftelsen äger mottaga tillskott och gåvor från tredje man.

§5
Styrelsen

Stiftelsens angelägenheter skall handhas av en styrelse med säte i Lunds kommun.

Stiftelsen skall förvaltas av en styrelse med fem (5) ledamöter.

Styrelsen skall bestå av
•

tre (3) ledamöter utsedda av Mats Paulssons Stiftelse, org. nr. 802423-3150, varav en
skall vara stiftelsens ordförande och en vice ordförande,

•

en (1) ledamot utsedd av Region Skåne,

•

en (1) ledamot utsedd av Lunds universitet.

En styrelseledamot utses för en period om tre (3) år. Styrelseledamot kan omväljas efter tre
(3) år. Styrelsen äger rätt att utse suppleanter och adjungerande styrelseledamöter om den
anser detta vara erforderligt. Styrelsen äger även utse ett forsknings- och innovationsråd, som
kan bereda beslutsunderlag för styrelsen och nominera bidragstagare och stipendiater.

Skulle någon av de juridiska personer som äger utse en styrelseledamot ovan upphöra att
existera utses den styrelseledamoten av styrelsen.

Styrelsen är beslutför när hälften av ledamöterna, inklusive ordförande eller vice ordförande,
är närvarande. Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden,
eller vid dennes frånvaro vice ordförande, utslagsröst.

Styrelsen sammanträder minst två (2) gånger om året och i övrigt när så är erforderligt, efter
kallelse från ordföranden.
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Samtliga styrelseledamöter äger erhålla ersättning för sina utlägg till fullgörande av sitt
uppdrag. Arvode till styrelseledamöter skall inte utgå.

Vid styrelsesammanträde skall protokoll föras.

§6
Firmateckning

Stiftelsens firma tecknas av två styrelseledamöter i förening, varav en skall vara styrelsens
ordförande eller vice ordförande. Styrelsen äger inom sig förordna annan firmatecknare.

§7
Räkenskapsår

Stiftelsens räkenskapsår skall vara kalenderår.

§8
Förvaltning

Som ett led i förvaltningen av stiftelsens tillgångar skall det av grundaren Mats Paulsson
initialt tillskjutna kapitalet placeras i aktier i och/eller lån till Medicon Village AB, org. nr.
556824-7646 som förvärvat fastigheterna Dirigenten 1, Reuterdahl 6 och Reuterdahl 8 i
Lunds kommun av AstraZeneca AB. Styrelsen ansvarar för att denna placering och
förvaltningen av stiftelsens tillgångar i övrigt sker på ett betryggande sätt och äger därvid rätt
att försälja och omplacera stiftelsens samtliga tillgångar, inklusive nyssnämnd placering.

Styrelsen skall beakta att en balans uppnås mellan avkastning och säkerhet samt att medel
tillgängliga för investering framförallt placeras så att stiftelsens geografiska ändamål gynnas.
Det sistnämnda medför att ytterligare investeringar i fast egendom kan aktualiseras.
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§9
Revision

Stiftelsens räkenskaper och styrelsens förvaltning skall årligen granskas av auktoriserad
revisor som utses av styrelsen för en period om fyra (4) år.

§ 10
Tillsyn

Denna stiftelse skall stå under Länsstyrelsens tillsyn.

§ 11
Ändring av stadgar

Styrelsen får utan tillstånd av myndighet ändra, upphäva eller åsidosätta föreskrifter i
stiftelseförordnandet som angår annan fråga än stiftelsens ändamål.
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