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KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I 
SENZIME AB (PUBL)
Extra bolagsstämma i Senzime AB (publ), org.nr 556565-5734 (”Bolaget”) hölls den 27 juni 
2022 genom poströstning, varvid aktieägarna fattade i huvudsak följande beslut.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa 
årsstämma, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital med ett belopp motsvarande högst 1 087 500 
kronor, vilket motsvarar utgivande av högst 8 700 000 aktier. Om styrelsen utnyttjar bemyndigandet 
får det även ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelser om 
apport eller kvittning.

Detta bemyndigande får användas enbart för att ge ut aktier i enlighet med ingångna avtal relaterade 
till förvärvet av företaget Respiratory Motion, Inc. Styrelsen ska ha rätt att bestämma villkoren i övrigt 
för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska ha rätt att teckna utgivna aktier, något 
som emellertid ska ske i enlighet med av Bolaget ingångna avtal.

Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares 
företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning är att Bolaget ska kunna fullfölja 
ingångna avtal relaterade till förvärvet av Respiratory Motion, Inc.

Bolagets VD föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att 
vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

Detta bemyndigande är ett särskilt bemyndigande relaterat till ovannämnda förvärv och ska inte 
påverka det generella bemyndigande som beslutades av årsstämman i Bolaget den 18 maj 2022.

Antecknades att samtliga beslut beslutades med erforderlig majoritet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pia Renaudin, verkställande direktör
Tel: +46 (0) 70-813 34 17, e-post: pia.renaudin@senzime.com
 
Slavoljub Grujicic, CFO
Tel: +46 (0) 76-306 60 11, e-post: slavoljub.grujicic@senzime.com
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Om Senzime

Senzime är ett svenskt medicintekniskt företag som utvecklar och marknadsför CE- och FDA-
godkända övervakningssystem för patienter som genomgår anestesi. Senzimes anställda över hela 
världen är engagerade i visionen om en värld utan narkosrelaterade komplikationer. Sex av tio 
patienter som vaknar upp efter operation har inte återfått full muskelfunktion och riskerar därmed att 
drabbas av kritiska andningskomplikationer.
TetraGraph-systemet hjälper sjukvårdspersonalen att förbättra patientvården och minska 
vårdkostnaderna genom att digitalt och kontinuerligt mäta graden av neuromuskulär blockad under 
och efter operation. Senzime verkar på världens ledande marknader med en marknadspotential på 
över 15 miljarder SEK per år. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholms huvudmarknad (ticker 
SEZI). www.senzime.com
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