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PRESSMEDDELANDE        24 januari 2023 

 

 
 
Kallelse till extra bolagsstämma i RLS Global AB (publ) 
 
Aktieägarna i RLS Global AB (publ), org. nr 556726-3495, kallas härmed till extra bolagstämma torsdagen den 9 februari 
2023 kl. 10.00 hos NORMA Advokater i Göteborg på adress Parkgatan 49, våning 7. 

 

RÄTT ATT DELTA I ÅRSSTÄMMAN 
Aktieägare som vill delta i stämman ska 

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 1 februari 2023. 

- dels till bolaget anmäla sin avsikt att delta i stämman senast torsdagen den 2 februari 2023.  

 

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i stämman, till fälligt låta 
omregistrera aktierna i eget namn och måste därför i god tid före avstämningsdagen den 1 februari 2023 begära sådan 
omregistrering hos förvaltaren. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren 
enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den 
3 februari 2023 beaktas vid framställningen av stämmoaktieboken. 

 

Anmälan om deltagande i stämman skall ske enligt något av följande alternativ: per telefon 031-780 68 20 eller per  
e-post till kristina.runge@rlsglobal.se. Vid anmälan skall uppges namn och personnummer/ organisationsnummer, 
aktieinnehav, adress och telefonnummer samt eventuella biträden.  

 

Aktieägare som inte personligen kan närvara vid bolagsstämman får utse ett eller flera ombud genom att utfärda en 
skriftlig, daterad och undertecknad fullmakt för varje ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia 
av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det 
inte anges längre giltighetstid i fullmakten (högst fem år). 

 

Behandling av personuppgifter 

I samband med anmälan kommer RLS Global behandla de personuppgifter om aktieägare som efterfrågas enligt ovan. 
De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande i stämman samt uppgifter om ombud och 
biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman och, i förekommande fall, 
stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för den aktuella stämman. För ytterligare information 
om RLS Globals behandling av personuppgifter och dina rättigheter, se RLS Globals hemsida https://rls.global/privacy-
policy/. 

 

FÖRSLAG TILL DAGORDNING  
1.      Öppnande av stämman 

2.      Val av ordförande vid stämman 

3.      Upprättande och godkännande av röstlängd 

4.      Val av protokollförare 

5.      Val av justeringsperson 

6.      Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
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7.      Godkännande av dagordning 

8.      Fyllnadsval av styrelseledamot jämte styrelsens ordförande  

9.      Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier 

10.    Övriga ärenden 

11.    Stämmans avslutande 

 

 

FÖRSLAG TILL BESLUT FRÅN BOLAGET 
Val av ordförande för stämman (punkt 2) 

Jakob Nortoft föreslås att som stämmans ordförande leda stämman eller, vid förhinder av denne, den som styrelsen i 
stället anvisar. 

 

Fyllnadsval av styrelse jämte styrelsens ordförande (punkt 8) 

Steve Krognes har meddelat att han avser att begära sitt entledigande som styrelseledamot och styrelsens ordförande 
senast i samband med extrastämmans hållande.  

 

Bolagets huvudägare föreslår i anledning av ovan att styrelsen ska fortsatt bestå av fem ledamöter.  

 

Bolagets huvudägare föreslår vidare att, med entledigande av Steve Krognes som ledamot, Lars Johansson väljs till 
styrelseledamot, samt att, med entledigande av Steve Krognes, Lars Johansson väljs till styrelsens ordförande, allt intill 
tiden för nästa årsstämma.  

 

Beskrivning av Lars Johansson följer nedan 

Födelseår: 1966 

Utbildning: Civilekonom (M.Sc.)  

Bakgrund: Lars Johansson har 30 års erfarenhet från både läkemedelsindustrin och den medicintekniska sektorn. Han 
var nordisk VD för Janssen-Cilag AB under perioden 2011–2019, och verksam inom Johnsson & Johnsson-koncernen 
under 19 år varav VD för den nordiska verksamheten under perioden 2006–2011. Dessförinnan verksam i olika seniora 
roller inom försäljning och marknadsföring. 

Övriga betydande pågående uppdrag: Ledamot i Schain Research AB och ProstaLund AB. 

 

Lars Johansson äger 46 300 aktier i Bolaget och är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt 
oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare. 

 

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier (punkt 9) 

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen i bolaget, vid ett eller flera tillfällen före nästa 
årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och/eller 
konvertibler. 

 

Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får ske av högst så många aktier som sammanlagt motsvarar 
en ökning av aktiekapitalet med högst tjugo (20) procent, baserat på det totala aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten 
för den extra bolagsstämman i februari 2023. Syftet med bemyndigandet, och skälet till den potentiella avvikelsen från 
aktieägarnas företrädesrätt, är att ge styrelsen flexibilitet och möjliggöra för bolaget att anskaffa kapital från potentiella 
strategiska investerare enligt en accelererad tidsplan. 

 

För att inte bolagets nuvarande aktieägare ska missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan 
komma att teckna aktier i bolaget, avser styrelsen bestämma emissionskursen vid emissioner med avvikelse från 
aktieägarnas företrädesrätt till nära den 
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marknadsmässiga nivå, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, som bolagets styrelse 
vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller 
genom kvittning eller eljest genom villkor enligt 13 kap 5 § första stycket 6. 

 

Styrelsen, eller den styrelsen utser, föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan 
komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB. 

 

För giltigt beslut om bemyndigande enligt punkten 9 krävs att beslutet har biträtts av aktieägare med minst två 
tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman. 

 

ÖVRIGT  
I Bolaget finns per dagen för denna kallelse 79 874 705 aktier och röster. Bolaget innehar inga egna aktier. 

 

Aktieägare informeras om sin rätt att begära upplysningar vid stämman avseende förhållanden som kan inverka på 
bedömningen av ett ärende på dagordningen enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen och den 
verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada 
för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om 

förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. 

 

Kallelsen inkluderar styrelsens fullständiga förslag till beslut. Handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas 
tillgängliga för aktieägare hos bolaget senast två veckor före stämman samt utan kostnad sändas till de aktieägare som 
begär det och uppger sin postadress eller e-postadress. Kallelsen och handlingarna kommer också publiceras på 
bolagets hemsida och läggas fram på stämman. 

 

Göteborg i januari 2023 

Styrelsen i RLS Global AB (publ) 

 

HANDELSPLATS OCH CERTIFIED ADVISER 
Aktien är listad på Nasdaq First North Growth Market sedan 17 maj 2017 och handel sker med kortnamn RLS. 
Dessförinnan var bolaget noterat på Aktietorget. Certified Adviser är Redeye Aktiebolag. 
  

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA: 
Björn Larsson, CEO, RLS Global 
E-mail: bjorn.larsson@rlsglobal.se 
Tel: +46 766 20 17 25 

OM RLS GLOBAL: 
RLS Global AB är ett medicintekniskt bolag inom Life Science. Baserad på bolagets unika hypokloritplattform, utvecklar 
och säljer RLS Global produkter under varumärket ChloraSolv® för indikationer inom avancerad sårvård. 
RLS långsiktiga vision är att vara ett ledande forskningsdrivet plattformsföretag. Ambitionen är att expandera till nya 
indikationer genom nya forsknings- och utvecklingsprojekt inom områden som brännskador och dermatologi. För att 
maximera marknadsnärvaron arbetar RLS Global med partners för att kommersialisera produkter globalt. RLS Globals 
övertygelse är att företagets plattformsteknologi och dess unika egenskaper kommer att hjälpa många patienter runt 
om i världen. Läs mer på www.rls.global 
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