
 

 

Årsstämma i Scandinavian Real Heart AB(publ), 556729-5588, den 24 maj 2018. 

  

Förslag till dagordning 

 

1. Stämmans öppnande 

2. Val av ordförande och protokollförare vid stämman 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd 

4. Godkännande av dagordning 

5. Val av en eller två justeringsmän 

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall      koncernredovisning 

och koncernrevisionsberättelse  

8. 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. 

9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och 

revisorssuppleanter. 

10.    Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna 

11.    Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer eller revisionsbolag och eventuella 

revisorssuppleanter samt valberedning 

12.    Beslut om bemyndigande för styrelsen att nyemittera aktier, ge ut teckningsoptioner och konvertibler 

13.    Stämmans avslutande 

 

Beslutsförslag i korthet: 

 

Punkt 2-Val av presidium 

Valberedningen föreslår Caroline Drabe till stämmans ordförande samt Susanne Hedman till stämmans 

protokollförare. 

 

Punkt 8b-Förslag till beslut om dispositioner av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen 

Styrelsen föreslår att resultatet behandlas i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen. 

 

Punkt 9-Förslag angående antalet styrelseledamöter och revisorer 

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter.  

Valberedningen föreslår att till revisor utses ett registrerat revisionsbolag. 

 

Punkt 10-Förslag angående arvode till styrelseledamöter och revisor 

Valberedningen föreslår att styrelsearvode skall utgå med 1 PBB till de ledamöter vilka ej arbetar operativt inom 

bolaget. 

Arvode till revisor föreslås utgå enligt avtalat fakturerat belopp. 

 

 

Punkt 11-Förslag till val av styrelse, revisor och valberedning 



 

Omval: Göran Hellers (ordförande), Gunnar Nihlén, Azad Najar, Susanne Hedman och Harold Kaiser.  

Nyval: Ernst Westman  

 

Ernst Westman är civilingenjör i kemiteknik med en specialisering inom medicinsk molekylärbiologi. Han har 

varit vd och koncernchef i Boule Diagnostics AB från 1994 till 31 mars 2017, där han byggt upp och lett ett 

världsledande börsnoterat bolag inom decentraliserad blodcellräkning till ett börsvärde på 1,7 miljarder SEK. 

Innan dess har han haft ett antal ledande befattningar i företag verksamma inom Life science och Medicinsk 

diagnostik.  

 

Till revisor föreslås att ADSUM Revisorer & Företagskonsulter AB med huvudansvarig revisor Marita 

Lyckstedt väljs för tiden intill årsstämman 2019. 

 

Till valberedning föreslås: Kim Norström, Kjell Sköldberg (sammankallande) och Mats Gunnarsson  

 

Punkt 12 – Förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, 

teckningsoptioner och konvertibler 

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att intill tiden för nästa årsstämma, med eller utan 

avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, mot kontant betalning, genom kvittning 

eller genom betalning genom apport, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller 

konvertibler. Emission enligt sådant bemyndigande får inte medföra att bolagets aktiekapital överstiger högsta 

tillåtna aktiekapital enligt vid var tid antagen bolagsordning. Avseende aktier ska grunden för emissionskursen 

vara aktiens marknadsvärde med eventuell sedvanlig rabatt. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell 

avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att tillgodose Bolagets kapitalbehov  

och för att kunna bredda aktieägarkretsen i Bolaget samt för att kunna genomföra och finansiera strategiska 

förvärv av bolag och verksamheter.  

För giltigt beslut av årsstämman i enlighet med styrelsens förslag krävs att stämmans beslut biträds av aktieägare 

som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.  

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering 

vid Bolagsverket. 

 

 

 

Västerås den 9 maj 2018  

 

Scandinavian Real Heart AB (publ) 
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