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Kallelse till årsstämma i ProstaLund AB (publ)
Aktieägarna i ProstaLund AB (publ), org. nr. 556745-3245, kallas härmed till årsstämma tisdagen 
den 11 maj 2021.

På grund av det fortsatt osäkra läget med pågående smittspridning av det virus som orsakar Covid-19, 
har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller 
utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast genom poströstning 
innan stämman. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs på bolagets 
hemsida den 11 maj 2021, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställd.

Rätt till deltagande på stämman
Aktieägare som vill delta vid årsstämman ska  vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda dels
aktieboken måndagen den 3 maj 2021,  avge sin poströst enligt instruktionerna nedan senast dels
måndagen den 10 maj 2021.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom 
förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av 
Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 3 maj 2021. Sådan registrering kan 
vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i 
enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. 
Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant 
förvaltare senast onsdagen den 5 maj kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Aktieägarna får endast utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand genom poströstning. 
För förhandsröstning ska aktieägarna använda ett digitalt formulär som kommer att finnas tillgängligt 
via bolagets hemsida, . Formuläret måste fyllas i och skickas in https://www.prostalund.se/arsstamma/
senast måndagen den 10 maj 2021. En aktieägare som utövar sin rösträtt genom förhandsröstning 
behöver inte särskilt anmäla sig till stämman utan det inskickade röstningsformuläret gäller som 
anmälan.

Om aktieägaren låter ett ombud förhandsrösta för dess räkning ska fullmakt bifogas formuläret. Om 
aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas 
formuläret. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av formuläret. Fullmaktsformulär för aktieägare 
som vill förhandsrösta genom ombud finns tillgängligt på bolagets hemsida, https://www.prostalund.se

./arsstamma/

Hela kallelsen finns att läsa som bifogad PDF.
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För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Johan Wennerholm, tf VD
Tel. +46 (0) 730 429997
E-post: johan.wennerholm@prostalund.com

Om ProstaLund

ProstaLund AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt bolag med huvudkontor i Lund som utvecklar och 
marknadsför innovativa produkter för behandling av godartad prostataförstoring. Bolaget har 
patenterat behandlingsmetoden CoreTherm, en individanpassad värmebehandling för BPH (godartad 
prostataförstoring). ProstaLund är noterat på Nasdaq First North Growth Market och har cirka 5000 
aktieägare. Se även -  Våra pressmeddelanden finns även att läsa och ladda ner www.prostalund.se.
här: www.prostalund.se/pressmeddelanden

Certified Adviser:
Västra Hamnen Corporate Finance AB
Telefon: +46 40 200 250
E-mail: ca@vhcorp.se

Denna information är sådan information som ProstaLund är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande den 2021-04-06 11:00 CEST.
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