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Kommuniké från årsstämma i NanoEcho AB 
(publ) den 12 maj 2021
Årsstämman i NanoEcho AB (publ) ägde rum den 12 maj 2021. Mot bakgrund av den extraordinära 
situation som råder till följd av covid-19 genomfördes årsstämman med poströstning, utan fysiskt 
deltagande. Fullständig information och handlingar kring stämmans beslut finns på bolagets 
hemsida, www.nanoecho.se.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt ansvarsfrihet
Årsstämman fastställde resultaträkning och balansräkning för bolaget för föregående räkenskapsår. 
Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för samma period.

Disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
Årsstämman beslutade att ingen utdelning ska utgå för föregående räkenskapsår och att resultatet 
balanseras in i ny räkning.

Styrelse
Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fyra utan styrelsesuppleanter. Till 
styrelseledamöter omvaldes Stefan Andersson-Engels, Tomas Jansson, Bengt Göran Svensson och 
Johannes Swartling. Till styrelsens ordförande omvaldes Stefan Andersson-Engels.

Styrelsearvode
Årsstämman beslutade att styrelseordförandens arvode ska uppgå till 3 basbelopp och 2 basbelopp 
till var och en av övriga styrelseledamöter. Inget arvode ska utgå till styrelseledamöter som är 
anställda i bolaget.

Revisor
Mazars AB omvaldes till revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. Den 
auktoriserade revisorn Jesper Ahlkvist kommer att vara huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn 
ska utgå enligt godkänd räkning.

Emissionsbemyndigande
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller 
flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital med 
högst 500 000 kronor genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen 
ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från 
aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller annars med villkor 
enligt aktiebolagslagen. Förslaget med övriga villkor framgår i sin helhet i kallelsen till årsstämman.
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Ändring av bolagsordningen
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag avseende ändring av bolagsordningen. 
Beslutet innebär att vissa redaktionella ändringar görs samt att en ny punkt införs i bolagsordningen. 
Den nya punkten 11 i bolagsordningen innebär att styrelsen får samla in fullmakter inför en 
bolagsstämma samt att styrelsen inför en bolagstämma får besluta att aktieägarna ska kunna utöva 
sin rösträtt per post före bolagsstämman.

Valberedning
Årsstämman beslutade att anta principer för tillsättande en av valberedningen och instruktion för 
valberedningens arbete i enlighet med det förslag som funnits intaget i kallelsen.

Vid frågor vänligen kontakta

Annika Andersson
CCO
E-post: pr@nanoecho.se

Om NanoEcho

NanoEcho har utvecklat en ny teknik för tydligare diagnostik av, i ett första steg, rektalcancer. Den 
bildgivande tekniken bygger på en ny medicinsk metod där nanoteknologi används i kombination med 
modern ultraljudsteknologi. Bilderna som produceras avser att underlätta differentieringen mellan 
sjuk och frisk vävnad och samtidigt fastställa en mer exakt lokalisering av cancervävnaden. Målet är 
att kunna ge en mer precis, enklare och billigare diagnos av bland annat cancersjukdomar. Med 
tydligare diagnostik vill bolaget ge behandlande läkare bättre vägledning för en mer individanpassad 
behandling. Patienternas livskvalitet efter behandling och chansen att överleva kan öka samtidigt 
som behandlingskostnaderna kan minskas. www.nanoecho.se
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