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


Styrelsens föreslagna vinstutdelning för verksamhetsåret 2020 med 0,80 SEK per aktie
beviljades. Avstämningsdag fastställdes till fredagen den 30 april 2021.



Omval av styrelseledamöterna Henrik Blomquist, Lars Holmqvist, Pia Marions, Jón
Sigurdsson och Karen Lykke Sorensen, i enlighet med valberedningens förslag. Till
styrelsens ordförande omvaldes Jón Sigurdsson.



Styrelsearvode ska 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 inklusive införandet av ett aktiebaserat incitamentsprogram.
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