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Extra bolagsstämma i NanoEcho AB (publ) den 15 
november 2022 
 
Extra bolagsstämma i NanoEcho AB (publ) ägde rum den 15 november 2022. 
Bolagsstämman genomfördes med poströstning, utan fysiskt deltagande. Fullständig 
information och handlingar kring stämmans beslut finns på bolagets hemsida, 
www.nanoecho.se. 
 

Val till styrelse  

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med aktieägares framlagda förslag, att entlediga 
styrelseledamöterna Tomas Jansson och Johannes Swartling. Bolagsstämman beslutade 
vidare om nyval av Masoud Khayyami och Sebastian Clausin som styrelseledamöter för 
tiden intill slutet av nästa årsstämma. 

Bolagsstämman beslutade även att de arvoden som beslutades av årsstämman 2022 ska 
äga fortsatt tillämpning och att nyvalda ledamöter ska ha rätt till styrelsearvode i 
förhållande till den tid som de är styrelseledamöter mellan årsstämman 2022 fram till 
nästa årsstämma. 

 

Beslut om bemyndigande för styrelse att fatta beslut om emission av aktier, 
teckningsoptioner och/eller konvertibler 

Bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under 
tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital genom 
nyemission av högst 30 063 133 aktier, eller teckningsoptioner och/eller konvertibler 
avseende sådant antal aktier. 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 2 kap 5 § 
andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. 

 

För ytterligare information, var vänlig kontakta 
Linda Persson, VD 
email:	ir@nanoecho.se 
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NanoEcho	utvecklar 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 precis, enkel och kostnadseffektiv diagnos av bland annat 
cancersjukdomar. Med tydligare diagnostik vill bolaget ge behandlande läkare bättre vägledning 
för en individanpassad behandling, avsikten är att patienternas livskvalitet efter behandling ska öka 
samtidigt som behandlingskostnaderna minskas.	www.nanoecho.se 

 


