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AroCell AB (publ) (”Bolaget”) höll idag den 6 maj 2020 i Uppsala sin årsstämma för 
verksamhetsåret 2019, varvid följande beslut fattades.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till 
årsstämman. Kallelse till årsstämma samt fullständiga förslag finns tillgängliga på Bolagets 
webbplats, www.arocell.com

Fastställande av resultat- och balansräkning
Årsstämman fastställde resultaträkningen för 2019 och balansräkningen per den 31 december 2019.

Resultatdisposition
I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman att disponera vinstmedlen så att ansamlad
förlust om 106 717 092 kronor samt överkursfond om 173 432 440 kronor balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet
Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret 2019.

Arvode till styrelse och revisor
I enlighet med valberedningens förslag beslutade årsstämman att arvodet till styrelseordförande 
ska uppgå till 250 000 kronor och 150 000 kronor vardera till övriga ledamöter. Arvode till revisor 
ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor
I enlighet med valberedningens förslag beslutade årsstämman att styrelsen ska bestå av fyra 
styrelseledamöter och inga suppleanter. Årsstämman omvalde Agneta Franksson, Claes Post och 
Karin Eriksson-Widblom samt nyval av Eva Nordström. Stämman omvalde Claes Post till 
ordförande.

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes det registrerade revisionsbolaget Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers AB (PwC) till Bolagets revisor, med Leonard Daun som huvudansvarig 
revisor.

Valberedning
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att Bolaget ska ha en 
valberedning enligt principer som är oförändrade från föregående år. De tre största aktieägarna 
äger rätt att utse varsin valberedningsledamot. Därutöver skall styrelsens ordförande ingå i 
valberedningen.
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Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler eller teckningsoptioner
I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller 
flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, 
besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner. Emission 
ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i övrigt på marknadsmässiga 
villkor som styrelsen bestämmer. Antalet aktier, konvertibler eller teckningsoptioner som ska 
kunna ges ut med stöd av bemyndigande ska vara begränsat på så sätt att antalet aktier efter 
fulltecknad nyemission, fullt utnyttjande av teckningsoptioner eller full konvertering, inte ökar med 
mer än 20% av vid tidpunkten för kallelsen utestående aktier.
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About AroCell

AroCell AB (publ) is a Swedish company that develops standardized modern blood tests to 
support the prognosis and follow up of cancer patients. AroCell's new technology is based on 
patented methods to measure Thymidine Kinase 1 (TK1) protein concentrations in a blood sample. 
The TK 210 ELISA test provides valuable information mainly about the condition of cancer patients. 
This may help clinicians to optimize treatment strategies and estimate the risk of recurrence of 
tumor disease during the monitoring of the disease. AroCell (AROC) is listed at Nasdaq First North 
Growth Market with Redeye AB as Certified Adviser: , +46 (0)8 121 576 Certifiedadviser@redeye.se
90. For more information; www.arocell.com
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