Bilaga 6
Kallelse till extra bolagsstämma i Scandinavian Real Heart AB (publ)
Aktieägarna i Scandinavian Real Heart AB (publ), 556729-5588, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen
den 18 september 2014 kl. 18.00 i bolagets lokaler, Kopparbergsvägen 10, i Västerås.
Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska
 vara införd i aktieboken torsdagen den 18 september 2014, och
 bör anmäla sig till bolaget senast måndagen den 15 september 2014 skriftligen till Scandinavian Real Heart AB,
Kopparbergsvägen 10, 722 13 Västerås. Anmälan kan också göras per telefon 070-44 44 521 eller per e-post
info@realheart.se. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav,
adress, telefonnummer dagtid samt bör i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2)
lämnas. Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra
behörighetshandlingar.
Ombud m.m.
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad
fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet
också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att
underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman.
Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.realheart.se och skickas med post till aktieägare som
kontaktar bolaget och uppger sin adress.
Antalet aktier och röster
Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 7 996 st. Bolaget innehar inga
egna aktier.
Förslag till dagordning:
0. Stämman öppnas.
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Beslut om ändring av bolagsordningen.
7. Beslut om aktieuppdelning.
8. Beslut om riktad nyemission.
9. Val av styrelse.
10. Stämman avslutas.
Beslutsförslag i korthet:
Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 6)
Styrelsens föreslår att bolagsstämman beslutar om att ändra bolagsordningen i enlighet med nedanstående:
Bolagsordning för Scandinavian Real Heart AB
Org. nr: 556729-5588
§1
Firma
Bolagets firma är Scandinavian Real Heart AB. Bolaget är publikt (publ).

§2
Styrelsens säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Västerås kommun.
§3
Verksamhet
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva försäljning och utveckling av medicinska produkter och tjänster och
därmed förenlig verksamhet.
§4
Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 799 600 kronor och högst 3 198 400 kronor.
§5
Antal aktier
Antalet aktier skall vara lägst 7 996 000 och högst 31 984 000 stycken.
§6
Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst tio ledamöter med högst tre suppleanter.
§7
Revisor
För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall en eller två
revisorer med eller utan suppleanter utses och/eller ett registrerat revisionsbolag.
§8
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 Dagbladet. 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, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än
femte vardagen före stämman. Avser aktieägare att medföra biträden skall antalet biträden anges i anmälan.
§ 10
Årsstämma
Årsstämma skall hållas årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång.
På årsstämma skall följande ärenden förekomma:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Val av ordförande vid stämman.
Upprättande och godkännande av röstlängd.
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.
7. Beslut
a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt 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.
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter,
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna,
10. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer eller revisionsbolag och eventuella
revisorssuppleanter.
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 11
Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.
§ 12
Avstämningsförbehåll
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett
avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om 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).

Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de
avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
Beslut om aktieuppdelning (punkt 7)
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om aktieuppdelning genom att aktiekapitalet, som sammanlagt uppgår till 799
600 kronor, som efter uppdelningen av de utestående 7 996 aktierna i förhållande 1 000:1 skall fördelas på 7 996 000
aktier med ett nytt kvotvärde om 0,10 kronor per aktie. Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.
Beslut om riktad nyemission (punkt 8)
Styrelsen förslår att stämman beslutar om en riktad nyemission enligt nedanstående villkor.
Genom den riktade nyemissionen skall aktiekapitalet kunna ökas med lägst 175 000 kronor och högst 239 000 kronor
genom nyemission av lägst 1 750 000 aktier och högst 2 390 000 aktier envar med ett kvotvärde om 0,10 kronor till en
teckningskurs om 4,60 kronor per aktie. Det totala emissionsbeloppet uppgår till lägst 8 050 000 kronor och högst 10 994
000 kronor.
För nyemissionen skall följande villkor gälla i övrigt.
1. Rätt att teckna aktier skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma allmänheten och institutionella
investerare.
2.

För varje tecknad aktie skall erläggas 4,60 kronor senast fyra bankdagar efter utsändandet av avräkningsnotan.

3.

Vinstutdelning för de nya aktierna skall utgå på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter aktiens
registrering i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

4.

Teckning av aktier skall ske under perioden från och med den 2 oktober 2014 till och med den 16 oktober 2014.
Styrelsen skall äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.

5.

Beslut om tilldelning fattas av styrelsen varvid följande princip skall gälla.
I första hand ska tilldelning av aktier ske till teckningsåtagare i nyemissionen i förhållande till gjort
teckningsåtagande.
I andra hand ska tilldelning av aktier ske till andra som tecknat aktier i nyemissionen, och för det fall att tilldelning
till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal nya aktier som var och en
tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
Dock äger styrelsen rätt att, vid tilldelning till andra som tecknat aktier i nyemissionen, frångå ovanstående
fördelningsgrund för att uppnå en erforderlig spridning bland allmänheten och därigenom möjliggöra för en
regelbunden och likvid handel med bolagets aktier.

6.

Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som
de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

7.

Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.

8.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidtaga sådana smärre justeringar i emissionsbeslutet som krävs
för registrering av emissionsbeslutet.

Styrelsens skäl till avvikelse från aktieägares företrädesrätt samt värdering:
Anledningen till styrelsens förslag att frångå aktieägares företrädesrätt, är för att sprida ägandet och öka likviditeten i
aktien inför en planerad notering på AktieTorget samt för att anskaffa rörelsekapital och kapital för utveckling av
bolagets produkter.
Grunden för emissionskursen har fastställts till ett av styrelsen bedömt marknadsvärde.
Val av styrelse (punkt 9)
Förslag till nyval av kompletterande styrelseledamöter kommer att presenteras av aktieägare på bolagsstämman.
Övrigt
Fullständiga beslutsförslag, handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen samt fullmaktsformulär kommer att hållas
tillgängliga på bolagets kontor, Kopparbergsvägen 10 i Västerås samt på bolagets webbplats www.realheart.se senast två
veckor före bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 §
aktiebolagslagen (2005:551).
Västerås i augusti 2014
Scandinavian Real Heart (publ)
STYRELSEN

