
 
 
 

 
 

 
Pressmeddelande                   Dignitana AB (publ) I 2017-06-02 
 
 

Dignitana: Kommuniké från årsstämma 2017 

Dignitana AB (publ) har idag, fredagen den 2 juni 2017, hållit årsstämma i bolagets lokaler i Lund. I samtliga 
föreslagna ärenden beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag. Nedan följer en sammanfattning av 
de beslut som fattades. 
 

- Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen, samt 
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning. Stämman beslutade även att disponera bolagets 
vinstmedel enligt styrelsens förslag i årsredovisningen, också innebärande att ingen utdelning lämnas 
för räkenskapsåret 2016.  
 

- Stämman beslutade om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 
verksamhetsåret 2016.  

 
- Stämman beslutade att styrelsearvode skall utgå med två prisbasbelopp för styrelseordförande samt 

vardera ett prisbasbelopp till övriga ledamöter som ej är anställda i bolaget samt att arvode till 
revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning. Vidare beslutades dels att styrelsen skall bestå av fem 
styrelseledamöter utan styrelsesuppleant, dels att Semmy Rülf, Johan Stormby, Erik von Schenck, 
Magnus Nilsson och William Cronin omväljs som ordinarie styrelseledamöter samt att Semmy Rülf 
omväljs som styrelseordförande. Till revisor omvaldes den auktoriserade revisorn Lars Nilsson för 
tiden intill slutet av nästa årsstämma.  

 
- Stämman beslutade om ändring av §4 (Aktiekapital) och §5 (Antal aktier) i bolagsordningen i enlighet 

med styrelsens förslag. Förslaget innebär att i §4 ändras gränserna för aktiekapitalet till lägst 
7 000 000 och högst 28 000 000 och i §5 ändras antalet aktier till lägst 7 000 000 och högst 28 000 000.  
 

- Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier till ett belopp om 
högst 50 MSEK (total emissionslikvid). Styrelsen kan besluta om emissioner med avvikelse från 
aktieägarnas företrädesrätt och/eller bestämmelse om bland annat apport eller kvittning. Emissionen 
ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt.  

 
- Stämman beslutade om ett optionsbaserat incitamentsprogram som innebär dels en riktad emission 

av högst 100 000 teckningsoptioner på marknadsmässiga villkor till anställda i koncernen dels 
utgivande av högst 300 000 syntetiska optioner utan erläggande av ersättning till anställda i bolagets 
amerikanska dotterbolag. Emissionen medför att bolagets aktiekapital kan komma att ökas med högst 
100 000 kronor. Varje teckningsoption berättigar under perioden från och med den 1 juni 2020 till och 
med den 30 juni 2020 till teckning av en ny aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande 150 
procent av genomsnittlig betalkurs för bolagets aktie under viss mätperiod. En syntetisk option ger 
under tiden från och med den 1 juni 2020 till och med den 30 juni 2020 optionsinnehavarens rätt att 
från dotterbolaget få utbetalt ett kontantbelopp motsvarande skillnaden mellan teckningskursen och 
genomsnittet av den för varje handelsdag noterade volymviktade betalkursen för bolagets aktie på 
Nasdaq First North under perioden tio handelsdagar innan dagen den syntetiska optionen utnyttjas.  
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