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Kommuniké från årsstämma i CellaVision AB 
(publ)

CellaVision AB (publ) (”CellaVision”) avhöll den 11 maj 2022 årsstämma i Lund. Vid stämman 
fattades följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt ansvarsfrihet
Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och 
koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2021. Stämman beslutade även om ansvarsfrihet för 
styrelseledamöterna och verkställande direktören för deras förvaltning av bolagets angelägenheter 
under räkenskapsåret 2021.
 
Resultatdisposition
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att dela ut 2 kronor per aktie, med 
avstämningsdag den 13 maj 2022. Utbetalningen förväntas distribueras av Euroclear Sweden AB 
den 18 maj 2022.
 
Styrelse och revisor
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Mikael Worning, Christer 
Fåhraeus, Åsa Hedin och Stefan Wolf samt om nyval av Ann-Charlotte Jarleryd till styrelseledamöter. 
Mikael Worning omvaldes även till styrelseordförande. Till revisor nyvaldes revisionsbolaget KPMG 
AB.
 
Stämman beslutade vidare om styrelsearvode, revisorsarvode och tilläggsarvode för arbete i 
styrelsens utskott i enlighet med valberedningens förslag.
 
Valberedning inför nästa årsstämma
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att de principer för utseende av 
valberedning som antogs vid årsstämman 2020 även ska gälla inför årsstämman 2023.
 
Ersättningsrapport
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna styrelsens ersättningsrapport 
avseende räkenskapsåret 2021.
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Om oss

CellaVision är ett innovativt, globalt medicinteknikföretag som utvecklar och säljer ledande system 
för rutinanalys av blod och andra kroppsvätskor inom sjukvården. Analyserna utgör ofta viktigt 
underlag för snabba och korrekta sjukdomsdiagnoser, tex vid infektioner och allvarliga 
cancersjukdomar. CellaVisions produkter rationaliserar manuellt laboratoriearbete, säkrar och 
stödjer effektiva arbetsflöden och kompetensutveckling inom och mellan sjukhus. Spetskompetens 
finns inom provberedning, bildanalys, artificiell intelligens och automatiserad mikroskopering. 
Försäljningen sker via globala partners med stöd från moderbolaget i Lund och av bolagets 17 lokala 
organisationer för marknadssupport med direkt närvaro i mer än 40 länder. 2021 var omsättningen 
till 566 miljoner kronor och bolagets tillväxtmål är 15% per år över en konjunkturcykel. Aktien är 
noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. 
Läs mer på www.cellavision.se
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