
Beslut och information vid ScandiDos Bolagsstämma
ScandiDos AB (publ), ett världsledande företag inom kvalitetssäkring av modern strålterapi genom avancerade mät- och beräkningsmetoder
samt noterat på First North, har genomfört bolagsstämma för 2015/2016. Bolagsstämman hölls i Uppsala tisdagen den 20 september 2016.

Styrelsen

Styrelsen med Olof Sandén som ordförande och ledamöterna Yvonne Petersson, Anders Qvarnström, Björn Zackrisson samt Ingemar Wiberg omvaldes med oförändrat
arvode.

Revisor

Likaså omvaldes revisionsbyrån KPMG företrädd av revisorn Per Hammar. Arvode utgår till revisorn enligt löpande godkänd räkning.

VD och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

VDs rapport

VD rapporterad om hur man nu ser möjligheter att växa i det korta perspektivet med Delta4Phantom+ men att den stora potentialen ligger i Delta4Discover.
Delta4Discover har dessutom nu fått ytterligare funktion så att den dagliga kvalitetssäkringen och allokeringen av terapimaskin kan minskas signifikant vilket medför att
investeringen blir lätt att motivera.

VD rapporterade att det kommit nya konkurrenter på In Vivo marknaden vilket väntas öka kundernas medvetenhet och därmed tillväxten i totalmarknaden. ScandiDos
Delta4Discover ligger mycket långt före konkurrenterna tekniskt och användarmässigt.

VD informerade om att en hubb, lokal representation av ScandiDos anställd, planeras i Asien för att förstärka bearbetningen av regionen.

Bemyndigande

Stämman beslutade att ge styrelsen ett stående bemyndigande enligt förslaget från styrelsen, dvs detta ger styrelsen möjlighet att genomföra en emission på upp till 2.5
milj aktier.

Uppdatering av Bolagsordningen

Stämman beslutade att uppdatera bolagsordningen enligt det förslag som lämnats av styrelsen och därmed ökas utrymmet för antal möjliga aktier i bolaget till 60 miljoner
aktier.

Företrädesemission

Stämman beslutade att den företrädesemission som styrelsen rekommenderat skall genomföras enligt framlagd plan.

Om ScandiDos

ScandiDos har med sin produkt Delta4Phantom, nu ersatt av Delta4 Phantom+, tagit en ledande roll inom avancerad dosimetri och kvalitetssäkring av modern strålterapi
av cancer. Med Delta4 Discover öppnas också möjligheten att under pågående behandling utföra stråldosverifiering och därmed öka kvaliteten och säkerheten i
behandlingen. ScandiDos mätsystem och avancerade beräkningsprogram ger läkare, fysiker och patient ett kvitto på att den avancerade och komplicerade behandlingen
kan levereras och har levererats såsom planerat.

Huvudkontoret ligger i Uppsala Science Park där bl.a. utvecklingen utförs. Försäljning genomförs av säljkontor i USA ,Kina och Frankrike, direkt i Norden och samt via
återförsäljare i drygt 45 länder. ScandiDos har samarbetsavtal med de två största terapiföretagen Varian och Elekta som har ScandiDos produkter inlagt i sina säljsystem.

ScandiDos är sedan april 2014 listat på NASDAQ First North Stockholm under koden SDOS. Redeye, www.redeye.se, anlitas som Certified Adviser.

Uppsala den 21 september 2016

ScandiDos Styrelse

För ytterligare information

om ScandiDos, besök gärna www.scandidos.com
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