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KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PROLIGHT 
DIAGNOSTICS AB (PUBL) 

Aktieägarna i Prolight Diagnostics AB (publ), org.nr 556570-9499, (”Bolaget”) kallas 
härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 24 februari 2022 kl. 11.00. Stämman hålls 
i Bolagets lokaler på Gasverksgatan 3 A, 222 29 Lund. 

I syfte att minska risken för spridning av covid-19 (coronaviruset) kommer antalet 
närvarande deltagare som inte är aktieägare att begränsas, ingen mat eller dryck kommer 
att serveras och planerade anföranden kommer att begränsas i tid. Aktieägare med 
förkylnings- eller influensaliknande symptom, även milda sådana, ombeds delta via ombud. 
Även aktieägare som tillhör en riskgrupp uppmanas att delta via ombud i stället för 
personligen. Bolaget följer noggrant hur situationen kring covid-19 utvecklas och 
återkommer med information på hemsidan (www.prolightdiagnostics.se) om ytterligare 
åtgärder bedöms nödvändiga. 

Anmälan m.m. 

Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman ska: 

- dels vara införd i eget namn (ej förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB 
förda aktieboken onsdagen den 16 februari 2022, och 

- dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast fredagen den 18 
februari 2022, under adress Prolight Diagnostics AB (publ), c/o Advokatfirman Lindahl 
KB, Att: Filip Fabri, Studentgatan 6, 211 38 Malmö eller per e-post till adressen 
prolightdiagnostics@lindahl.se. 

Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller 
motsvarande), adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella 
biträden (högst två), samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud. 

Förvaltarregistrerade aktier 

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i 
bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB 
förda aktieboken. Sådan omregistrering ska ha gjorts senast fredagen den 18 februari 
2022. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran 
härom till förvaltaren. Sådan registrering kan vara tillfällig. 

Ombud 

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. 
Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller 
motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst 
fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid 
före den extra bolagsstämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget 
tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på 
Bolagets webbplats, www.prolightdiagnostics.se. 



 

Förslag till dagordning 

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman 

2. Upprättande och godkännande av röstlängd 

3. Val av en eller två justeringsmän 

4. Godkännande av dagordning 

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 

6. Beslut om ändring av bolagsordningen 

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

8. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om emission av aktier och 
teckningsoptioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare 

9. Stämmans avslutande 

 

Förslag till beslut 

Punkt 6 - Beslut ändring av bolagsordningen 

Styrelsen föreslår att bolagsstämman ska fatta beslut om ändring av bolagsordningen 
enligt nedan. 

 

Styrelsen föreslår att § 4 ändras och får följande lydelse: 

”§ 4 AKTIEKAPITAL 

Aktiekapitalet ska vara lägst 14 500 000 kronor och högst 58 000 000 kronor.” 

 

Styrelsen föreslår vidare att § 5 ändras och får följande lydelse: 

”§ 5 ANTAL AKTIER 

Antalet aktier ska vara lägst 145 000 000 aktier och högst 580 000 000 aktier.” 

 

Styrelsen föreslår även att en ny punkt 11 införs i bolagsordningen med följande lydelse:  

”§ 11. FULLMAKTSINSAMLING SAMT POSTRÖSTNING 

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket 
aktiebolagslagen (2005:551).  

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt 
per post före bolagsstämman.” 

 

Förslaget innebär vidare att vissa redaktionella ändringar görs av bolagsordningen. Bl.a. 
följande: 

• Ordet firma i punkten 1 ändras till ordet företagsnamn. 
• Samtliga skall ändras till ska. 



 

 

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med 
minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid 
stämman. 

 

Punkt 7 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, 
teckningsoptioner och/eller konvertibler. 

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen 
under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier, 
teckningsoptioner och/eller konvertibler om sammantaget högst 25 procent av 
aktiekapitalet per tidpunkten för stämmans beslut om bemyndigande. 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 13 kap. 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. 

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. 
Styrelsen ska äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande 
samt vem som ska äga rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller 
konvertiblerna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse 
från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och 
kvittningsemission eller annars med villkor enligt ovan är att bolaget ska kunna emittera 
aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller 
rörelser, samt kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till 
bolaget. 

Verkställande direktören eller den styrelsen utser föreslås bli bemyndigad att vidta de 
mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med 
registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB. 

Bemyndigandet ska gälla utöver det bemyndiganden som beslutades av årsstämman 
den 5 maj 2021. 

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med 
minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid 
stämman. 

 

Punkt 8 - Beslut om godkännande av styrelsens beslut om emission av aktier och 
teckningsoptioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare 

Styrelsen i Bolaget föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut 
om emission av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för bolagets aktieägare 
enligt nedan. 

Styrelsen beslutade, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, den 24 
januari 2022 om en företrädesemission av units om cirka 77 MSEK. 

 



 

Upplysningar på stämman 

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen 
anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om 
förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.  

Tillhandahållande av handlingar 

Styrelsens fullständiga förslag enligt ovan samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen 
(2005:551) kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Gasverksgatan 
3A, 222 29 Lund samt på Bolagets webbplats www.prolightdiagnostics.se, senast två 
veckor före stämman. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som 
begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även hållas tillgängliga 
vid stämman. 

Behandling av personuppgifter 

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se 
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf. 

 

Lund i januari 2022 

Prolight Diagnostics AB (publ) 

Styrelsen 


