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Förslag till SyntheticMRs årsstämma 
 
Ägarna Nortal Investment AB, Marcel Warntjes och Johan Sedihn representerande ca 44% av 
rösterna har meddelat bolaget nedanstående förslag inför årsstämman i SyntheticMR 
måndagen den 29 april 2019; 
 

- omval sker av samtliga styrelseledamöter, Jan Bertus Marten (Marcel) Warntjes, 
Johan Sedihn, Staffan Persson och Yvonne Mårtensson. 
 

- nyval av Yvonne Mårtensson till styrelsens ordförande, ledamot i SyntheticMRs 
styrelse sedan 2016. 
 

- att arvode till styrelsen skall utgå med sammanlagt 750 000 kronor, varav 300 000 
kronor till styrelsens ordförande och 150 000 kronor till övriga styrelseledamöter. 

 
- att införa en valberedning genom att årsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande 

att ta kontakt med de tre största aktieägarna eller ägargrupperna (härmed avses 
såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare) enligt 
Euroclear Sweden ABs utskrift av aktieboken per den 30 september 2019. Varje 
sådan aktieägare eller grupp av aktieägare ska utse en representant att utgöra 
ledamot i valberedningen för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt 
mandat från nästa årsstämma. Härutöver ska valberedningens ledamöter äga rätt att 
adjungera styrelseordföranden till valberedningen om så befinnes önskvärt. 
 
För det fall att någon av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna ej önskar utse 
sådan representant ska den fjärde största aktieägaren eller ägargruppen tillfrågas 
och så vidare intill dess att valberedningen består av tre ledamöter (adjungerad 
styrelseordförande ej inräknad). Om flera aktieägare eller ägargrupper avstår från sin 
rätt att utse ledamot till valberedningen, behöver dock inte fler än de tio största 
aktieägarna eller ägargrupperna tillfrågas. 
 
Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till 
bolaget och bolagsledningen. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara 
oberoende i förhållande till den i bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp 
av aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning. Verkställande direktören eller 
annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. 
Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen men ska inte utgöra en majoritet av 
dess ledamöter. Om mer än en styrelseledamot ingår i valberedningen får högst en 
av dem vara beroende i förhållande till bolagets större aktieägare. 
 
Valberedningen utser ordförande inom gruppen. Den ledamot som representerar 
den största ägaren eller ägargruppen ska utses till ordförande om inte 



 
valberedningens ledamöter kommer överens om annan ordförande. Eventuell 
styrelseledamot som utsetts till ledamot i valberedningen ska inte vara ordförande 
för valberedningen. 
 
Sammansättningen av valberedningen ska tillkännages senast sex månader före 
årsstämman 2020. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört 
och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska 
valberedningen utse ny ledamot enligt principerna ovan, men med utgångspunkt i 
Euroclear Sweden ABs utskrift av aktieboken snarast möjligt efter det att ledamoten 
lämnat sin post. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart 
offentliggöras. Inget arvode ska utgå till ledamöterna för deras arbete i 
valberedningen. Vid behov ska bolaget kunna svara för skäliga kostnader för 
valberedningens arbete samt för externa konsulter som av valberedningen bedöms 
nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. 
 
Valberedningen ska lämna förslag till ordförande och övriga ledamöter i styrelsen 
samt arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av 
styrelseledamöterna. Valberedningen ska också lämna förslag till val och arvodering 
av revisor, ordförande vid årsstämma samt principer för utseende av valberedning 
inför nästa årsstämma. 
 
 

Övriga förslag kommer att offentliggöras i kallelsen till årsstämman, vilken beräknas 
publiceras i slutet av mars.  
 
För ytterligare information kontakta Staffan Persson, styrelseordförande för SyntheticMR 
AB, +46 70 321 00 98. 
 
 
SyntheticMR AB utvecklar och marknadsför innovativa mjukvarulösningar för magnetisk resonansbildning (MRI). 
SyntheticMR AB har utvecklat SyMRI® som levererar flera justerbara kontrastbilder och kvantitativa data från en 
enda 5-6-minuters skanning, vilket ger ökad patientgenomströmning och objektivt beslutsstöd för kliniker. SyMRI 
är CE-märkt och FDA 510 (k) cleared. SyMRI är ett registrerat varumärke i Europa och i USA. SyntheticMR är 
listad på Spotlight Stock Market i Stockholm, Sverige. För ytterligare information, besök www.syntheticmr.com. 
 
 
 

 
 


