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Pressmeddelande
20 september 2022 17:00:00 CEST

Kommuniké från årsstämman i 
Qlucore AB (publ)
Årsstämman i Qlucore AB (publ) hölls idag den 20 september 2022 varvid aktieägarna 
fattade följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkning

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkning och balansräkning i Qlucore AB samt 
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

Vinstdisposition

Årsstämman beslutade att disponera resultatet i enlighet med styrelsens förslag i 
årsredovisningen, det vill säga att vinsten förs över i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2021-05-01 – 2022-04-30.

Val av styrelse och revisor samt arvodering

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, omval av 
styrelseledamöterna Pia Gideon (som ordförande), Magnus Fontes, Thoas Fioretos, Carl-
Johan Ivarsson, Boel Sundvall och Helle Fisker.

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag, omval av 
revisionsbolaget PWC för tiden intill slutet av årsstämman 2023 med Lisa Albertsson som 
ansvarig revisor.

Vidare beslutades, i enlighet valberedningens förslag, oförändrat arvode till styrelsens 
ledamöter enligt följande:

110 000 kronor till styrelseledamot och 264 000 kronor till styrelseordförande
30 000 kronor att fördela mellan ledamöterna i revisionsutskottet
VD erhåller ingen ersättning

Vidare beslutades det att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
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Valberedning

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att anta principerna för 
utseende av valberedning.

Bolagsordning

Beslutade stämman, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ändring av 
bolagsordningen.

Teckningsoptioner för anställda

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att inrätta ett långsiktigt 
incitamentsprogram för anställda i Qlucore AB, innefattande riktad nyemission av 
teckningsoptioner samt överlåtelse av teckningsoptioner.

Certified Advisor

FNCA Sweden AB
Telefon: +46 8 528 003 99, e-post: info@fnca.se
Web: www.fnca.se

Kontakter

Presskontakt:
Chaz Brooks / Alison Scarrott / Mandy Brooks
Brookscomm
Tel: +44 (0) 1483 537 890
E-post: alison@brookscomm.com

Qlucore kontakt:
Carl-Johan Ivarsson, VD
Tel: +46 (0) 46 286 31 14
E-post:   carl-johan.ivarsson@qlucore.com
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Om Qlucore

Qlucore är en ledande leverantör av den nya generationens intuitiva 
bioinformatikprogramvara för forskning och precisionsdiagnostik. Qlucores uppdrag är 
att göra det lättare att analysera de stora mängderna av komplexa data som genereras av 
innovationer inom genomik och proteomik genom att tillhandahålla kraftfulla 
visualiseringsbaserade analysdataverktyg. Programvaran Qlucore Omics Explorer är en 
programvara för forskning inom läkemedelsforskning, livsmedelsforskning, växt- och 
bioteknikindustrin samt den akademiska världen. Programvarorna Qlucore Diagnostics 
och Qlucore Insights är plattformar med inbyggd AI-baserad maskininlärning för 
kompanjons- och precisionsdiagnostik. Qlucore grundades 2007 och har idag kunder i 
cirka 25 länder runt om i världen, med försäljningskontor i Europa och Nordamerika, och 
distribution i flera länder i Asien. Qlucore är noterat på Nasdaq First North Growth market. 
www.qlucore.com
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