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Kommuniké från årsstämma i Vitrolife AB (publ) 
 
På Vitrolifes årsstämma idag beslutades bl.a. följande: 

 

 Styrelsens föreslagna vinstutdelning för verksamhetsåret 2018 med 0,85 SEK per aktie 
beviljades. Avstämningsdag fastställdes till måndagen den 6 maj 2019. 

 
 Omval av styrelseledamöterna Barbro Fridén, Lars Holmqvist, Pia Marions och Jón Sigurdsson 

samt nyval av Henrik Blomquist, i enlighet med valberedningens förslag. Till styrelsens 
ordförande valdes Jón Sigurdsson (nyval). 
 

 Styrelsearvode skall utgå med totalt 2 165 000 kronor, varav 825 000 kronor till ordföranden, 
275 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter, 60 000 kronor till ordföranden i 
revisionsutskottet, 60 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet samt 30 000 kronor till 
envar av övriga ledamöter i dessa utskott.  

 
 Styrelsen bemyndigades att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om 

nyemission av högst totalt 10 850 000 aktier motsvarande knappt 10 procent av bolagets 
aktiekapital.  

 
 Styrelsen bemyndigades att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om 

förvärv av egna aktier. Innehavet vid var tid får uppgå till högst 10 procent av samtliga aktier i 
bolaget. 
 

 Föreslagna principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen 
godkändes. 
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___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Vitrolife är en internationellt verksam medicinteknisk koncern. Vitrolife utvecklar, producerar och marknadsför produkter för 
fertilitetsbehandling. 
 
Vitrolife har cirka 390 anställda och bolagets produkter säljs på cirka 110 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare 
kontor finns i Australien, Belgien, Danmark, Frankrike, Italien, Japan, Kina, Storbritannien, Tyskland och USA. Vitrolife-aktien är 
noterad på NASDAQ Stockholm. 
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Denna information är sådan information som Vitrolife AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. 
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 maj 2019 kl. 19.30 CET.  
 


