
Kallelse till Årsstämma i Scandinavian Real Heart AB
Aktieägarna  i  Scandinavian  Real  Heart  AB (publ),  org.nr. 556729–5588,  kallas  härmed till
årsstämma tisdagen den 25 maj 2021.

Med  anledning  av  den  fortsatta  spridningen  av  coronaviruset  och  myndigheternas
föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster i syfte att minska risken för smittspridning
har  styrelsen  beslutat  att  årsstämman ska  genomföras  utan  fysisk  närvaro  av  aktieägare,
ombud eller utomstående och att utövandet av rösträtt endast kan ske genom att aktieägare
poströstar  i  den ordning som föreskrivs  nedan.  Information om de av årsstämman fattade
besluten  offentliggörs  tisdagen den 25  maj  2021 så  snart  utfallet  av  röstningen är  slutligt
sammanställt.

På stämmodagen kommer en förinspelad presentation av VD, Ina Laura Perkins, att läggas ut
på bolagets hemsida.

Rätt att delta vid stämman m.m.

Aktieägare som önskar delta vid stämman genom poströstning ska

g. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 17
maj 2021, och

h. dels anmäla sitt deltagande genom att avge sin poströst enligt instruktionerna under
rubriken Poströstning nedan, så att poströsten är bolaget tillhanda senast måndagen
den 24 maj 2021.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste,
för att äga rätt att delta i årsstämman, omregistrera sina aktier i eget namn så att aktieägaren
är  registrerad  i  den  av  Euroclear  Sweden  AB  förda  aktieboken  per  avstämningsdagen
måndagen den 17 maj 2021. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering).
Aktieägare som önskar registrera sina aktier i  eget namn måste, i  enlighet med respektive
förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträttsregistrering som av
aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast onsdagen
den 19 maj 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom att rösta på förhand genom så
kallad  poströstning  i  enlighet  med  22  §  lagen  (2020:198)  om  tillfälliga  undantag  för  att
underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på
bolagets  hemsida,  www.realheart.se.  Poströstningsformuläret  gäller  som  anmälan  till
årsstämman.

Det ifyllda formuläret måste vara bolaget tillhanda senast måndagen den 24 maj 2021. Det
ifyllda formuläret ska skickas till bolaget per e-post till postrost@realheart.se eller per post till
Scandinavian  Real  Heart  AB,  Att:  ÅRSSTÄMMA,  Kopparbergsvägen 10,  722 13  Västerås.
Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller  villkor. Om så sker är
rösten (dvs. poströstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av
poströstningsformuläret.

http://www.realheart.se/


Ombud m.m.

Om  aktieägare  poströstar  genom  ombud  ska  en  skriftlig,  daterad  och  av  aktieägaren
undertecknad fullmakt biläggas poströstningsformuläret. Fullmakten får inte vara äldre än fem
år. Om  fullmakt  har  utfärdats  av  en  juridisk  person,  ska  kopia  av  registreringsbevis  eller
motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas.
Fullmaktsformulär  hålls  tillgängligt  på  bolagets  hemsida  www.realheart.se och  skickas  med
post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med årsstämman hänvisas till
den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden ABs hemsida:
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman

2. Val av en eller två justeringspersoner

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

7. Beslut

a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning;

b. om  dispositioner  beträffande  bolagets  resultat  enligt  den  fastställda
balansräkningen;

c. om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören

8. Fastställande  av  antalet  styrelseledamöter,  styrelsesuppleanter  samt  av  antalet
revisorer och revisorssuppleanter

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor

10. Val  av  styrelseledamöter  och  eventuella  styrelsesuppleanter  samt  revisorer  eller
revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter samt valberedning

11. Beslut om införande av incitamentsprogram och emission av teckningsoptioner

12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

13. Beslut om ändring av bolagsordningen

14. Stämmans avslutande

Beslutsförslag i korthet:

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen inför  årsstämman  2021  har  bestått  av  Azad  Najar,  Kim  Norström,  Kjell
Sköldberg (sammankallande) och Lars Forslund.

Valberedningen  föreslår  att  styrelsens  ordförande  Ernst  Westman,  eller  den  som
valberedningen utser vid hans förhinder, utses till ordförande vid årsstämman.

http://www.realheart.se/
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf


Punkt 2 – Val av en eller två justeringspersoner

Styrelsen föreslår att Tomas Klarkner och Birgitta Tingberg, eller, vid förhinder för någon eller
båda av  dem,  den eller  de  som styrelsen  i  stället  anvisar, ska  justera  stämmoprotokollet.
Justeringspersonernas uppdrag innefattar  även att  kontrollera röstlängden och att  inkomna
poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 3 – Upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås godkänd under punkt 3 på dagordningen är den röstlängd som
upprättas  av  bolaget,  baserat  på  bolagsstämmoaktieboken  och  inkomna  poströster,  och
kontrolleras av justeringspersonerna.

Punkt 7b) – Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen

Styrelsen föreslår att  årets resultat balanseras i  ny räkning och att  ingen utdelning ges för
räkenskapsåret 2020.

Punkt  8  –  Fastställande  av  antalet  styrelseledamöter,  styrelsesuppleanter  samt  av
antalet revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter. Inga suppleanter
föreslås.

Valberedningen föreslår att till revisor utse ett registrerat revisionsbolag.

Punkt 9 – Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå till styrelseordförande med 150 000 och
med 50 000 kronor  till  var  och en av  de övriga  ledamöter  vilka  ej  arbetar  operativt  inom
bolaget.

Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10 - Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer
eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter samt valberedning

Valberedningen föreslår, för tiden intill  slutet av nästa årsstämma, omval av Göran Hellers,
Azad Najar och Susanne Hedman som styrelseledamöter, nyval av Ulf  Grape och Christer
Norström, samt nyval av Göran Hellers som styrelsens ordförande.

Christer Norström är doktor och docent inom mekatronik med en examen från KTH. Han har
erfarenhet från den akademiska världen, storindustri och startups. Han är i nuläget VD för ABB
Industrigymnasium och har ett flertal styrelseuppdrag inom näringslivet i Västerås.

Ulf  Grape  är  leg.  sjuksköterska  med  specialistutbildning  inom  anestesi  och  har  en  lång
erfarenhet  som Skandinavienchef  och  VD i  ett  medicintekniskt  företag  med inriktning  mot
arytmibehandling  Han  har  en  mångårig  erfarenhet  av  styrelsearbete  inom
funktionshinderrörelsen.

Till  revisor  föreslår  valberedningen  att  det  registrerade  revisionsbolaget  Grant  Thornton
Sweden AB väljs för tiden intill årsstämman 2022.

Grant Thornton Sweden AB har informerat om att, under förutsättning att stämman beslutar i
enlighet med valberedningens förslag, den auktoriserade revisorn Jimmy Nybom kommer att
utses till huvudansvarig revisor.

Till valberedning föreslås Kim Norström, Azad Najar och Lars Forslund.



Punkt  11  –  Beslut  om  införande  av  incitamentsprogram  och  emission  av
teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att  årsstämman beslutar om införande av incitamentsprogram 2021/2024
genom emission av teckningsoptioner, vilket kommer att omfatta VD och vissa nyckelpersoner i
bolaget, på nedanstående villkor.

Motivet för incitamentsprogrammet är att vissa nyckelpersoner i bolaget erbjuds möjlighet att ta
del av en positiv utveckling i bolaget genom ägande. Sådant ägande bedöms öka motivationen
samt  attrahera  och  behålla  personer  med  för  bolaget  viktig  kompetens  och  erfarenhet.
Sammantaget är det styrelsens bedömning att införandet av optionsprogrammet är till fördel för
såväl bolaget som dess aktieägare.

Emission av teckningsoptioner

Emissionen, vilken omfattar högst 473 729 teckningsoptioner av serie 2021/2024, ska ske med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och på följande villkor.

1. Antal emitterade teckningsoptioner

Bolaget ska emittera högst 473 729 teckningsoptioner. Varje teckningsoption berättigar till
teckning av en (1) ny aktie i bolaget.

2. Teckningsrätt och tilldelning

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt,
tillkomma VD och vissa andra nyckelpersoner i bolaget, samt även nyckelpersoner som
arbetar för bolaget eller dotterbolag till bolaget utan att vara anställda.

VD och övriga nyckelpersoner kommer att erbjudas att teckna teckningsoptioner av serie
2021/2024 enligt följande:

• VD ska ha rätt att teckna högst 338 377 teckningsoptioner.

• Övriga nyckelpersoner ska ha rätt att teckna högst 33 838 teckningsoptioner vardera
(maximalt 4 personer).

Deltagarna kan välja att teckna sig för ett lägre antal teckningsoptioner än vad som anges
ovan.  Teckningsoptioner som  inte  tecknats  vid  teckningstidens  utgång  får  tecknas  av
bolaget för efterföljande överlåtelse till tillkommande nyckelpersoner på motsvarande villkor
som övriga teckningsoptioner.

3. Emissionskurs

Teckningsoptionerna emitteras till  en kurs motsvarande ett  beräknat  marknadsvärde för
teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes optionsvärderingsmodell baserat
på en teckningskurs för  aktie  vid utnyttjande av teckningsoptionerna om 14 kronor per
aktie. Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt  till  bolaget självt. Överlåtelsen av
teckningsoptioner från bolaget till tillkommande nyckelpersoner ska ske mot betalning av
en premie motsvarande teckningsoptionernas marknadsvärde per dagen för överlåtelsen,
beräknat med tillämpning av Black & Scholes optionsvärderingsmodell.

4. Tid för teckning

Teckningsoptionerna ska  tecknas  på  separat  teckningslista  senast  den  30  juni  2021.
Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden.



5. Tilldelningsbeslut och betalning

Beslut om tilldelning av teckningsoptioner fattas snarast efter teckningstidens utgång och
meddelas  tecknare  på  eller  omkring  den  30  juni  2021.  Betalning  för  de  tecknade
teckningsoptionerna ska ske inom fyra (4) veckor efter teckning. Styrelsen äger rätt  att
förlänga tiden för betalning.

En förutsättning för tilldelning är att deltagarna dessförinnan ingått ett s.k. hembudsavtal
enligt  vilket  deltagarna  ska  vara  förpliktade  att  erbjuda  bolaget  att  förvärva
teckningsoptionerna,  eller  viss  del  av  dessa,  om  anställningen  upphör  eller  om
teckningsoptionerna ska överlåtas till tredje man.

6. Tid för utnyttjande av teckningsoptioner

Teckningsoptionerna kan utnyttjas genom anmälan om teckning av nya aktier i  enlighet
med villkoren för teckningsoptionerna under perioden från och med den 1 maj 2024 till och
med den 30 juni 2024.

7. Teckningskurs

Varje teckningsoption  ska  medföra  en  rätt  att  teckna  en  (1)  ny  aktie  i  bolaget  till  en
teckningskurs  om  14  kronor,  vilket  motsvarar  cirka  180  procent  av  den  volymvägda
genomsnittliga betalkursen för bolagets aktie på Spotlight Stock Market vid tidpunkten för
kallelsens utfärdande. Den del  av teckningskursen som överstiger de tidigare aktiernas
kvotvärde  (överkursen)  ska  tas  upp  under  den  fria  överkursfonden  i  bolagets
balansräkning.

8. Ökning av aktiekapitalet

Ökningen av bolagets aktiekapital kan vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna uppgå till
högst 47 372,90 kronor (förutsatt nuvarande kvotvärde och att ingen omräkning skett enligt
de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna).

9. Skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Skälet  till  avvikelsen  från  aktieägarnas  företrädesrätt  är  främja  bolagets  långsiktiga
intressen genom att ge bolagets anställda, och övriga nyckelpersoner möjlighet att ta del
av en positiv utveckling i bolaget genom ägande. Sådant ägande bedöms öka möjligheten
att attrahera och behålla personer med önskad kompetens och erfarenhet.

10. Utdelning

De  nytecknade  aktierna  medför  rätt  till  vinstutdelning  första  gången  på  den
avstämningsdag  för  utdelning  som  infaller  närmast  efter  det  att  nyteckningen  har
registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

11. Bemyndigande

Styrelsens ordförande eller den styrelsens ordförande utser, ska bemyndigas att vidta de
smärre ändringar i beslutet som kan komma att krävas för registrering hos Bolagsverket
respektive Euroclear Sweden AB, i det fall styrelsen beslutar att teckningsoptionerna ska
registreras hos Euroclear Sweden AB.

12. Bolagsordning

Bolagets bolagsordning hålls tillgänglig för tecknarna på bolagets adress i Stockholm.

Enligt  de  fullständiga  villkoren  för  teckningsoptionerna  kan  teckningskursen  liksom antalet
aktier  som  varje  teckningsoption  berättigar  till  teckning  av  komma  att  omräknas  vid



fondemission, nyemission samt i vissa andra fall.

För giltigt beslut enligt denna punkt krävs biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av
såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Punkt 12 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att inom ramen för
gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller
flera  tillfällen  under  tiden  fram  till  årsstämman  2022,  fatta  beslut  om  ökning  av  bolagets
aktiekapital genom nyemission av aktier i bolaget. Syftet med bemyndigandet och skälen till
eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att öka
bolagets  finansiella  flexibilitet  och  styrelsens  handlingsutrymme,  kunna  bredda
aktieägarkretsen i bolaget samt för att kunna finansiera eventuella företagsförvärv och förvärv
av verksamheter eller rörelser som bolaget kan komma att genomföra.

Det totala antalet aktier som omfattas av sådana nyemissioner får motsvara sammanlagt högst
40 procent  av aktierna i  bolaget,  baserat  på det  sammanlagda antalet  aktier  i  bolaget  vid
tidpunkten då styrelsen först utnyttjar bemyndigandet.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig
emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske
med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst
två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.
Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för
beslutets registrering hos Bolagsverket.

Punkt 13 – Beslut om ändring av bolagsordning

Styrelsen föreslår att  årsstämman beslutar att  bolagsordningens gränser för  aktiekapitalet  i
punkt 4 och antalet aktier i punkt 5 i bolagets bolagsordning ändras enligt följande:

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
4.  AktiekapitalAktiekapitalet  skall  utgöra
lägst 799 600 kronor och högst 3 198 400
kronor.

4.  AktiekapitalAktiekapitalet  skall  utgöra
lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000
kronor.

5. Antal aktierAntalet aktier skall vara lägst
7 996 000 och högst 31 984 000 stycken.

5. Antal aktierAntalet aktier skall vara lägst
20 000 000 och högst 80 000 000 stycken.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst
två tredjedelar av såväl de av

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst
två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.
Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för
beslutets registrering hos Bolagsverket.

Uppgifter om antalet aktier och röster

Vid tidpunkten för  denna kallelses  utfärdande uppgår  det  totala  antalet  aktier  och röster  i
bolaget till 22 558 459 stycken.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen
anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden
som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan
inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Begäran om sådan upplysning ska
lämnas skriftligen till postrost@realheart.se eller per post till Scandinavian Real Heart AB, Att:



ÅRSSTÄMMA, Kopparbergsvägen 10, 722 13 Västerås senast lördagen den 15 maj 2021.
Sådana upplysningar  lämnas genom att  de hålls  tillgängliga hos bolaget,  och på bolagets
hemsida www.realheart.se, senast torsdagen den 20 maj 2021. Upplysningarna skickas också
inom samma tid till de aktieägare som så begär och uppger sin post- eller e-postadress.

Tillhandahållande av handlingar

Bolagets  årsredovisning och revisionsberättelse  avseende räkenskapsåret  2020,  styrelsens
och valberedningens fullständiga förslag till  beslut enligt ovan samt övriga handlingar enligt
aktiebolagslagen  kommer  att  hållas  tillgängliga  för  aktieägarna  på  bolagets  huvudkontor;
Kopparbergsvägen 10, 722 13 Västerås samt på bolagets hemsida www.realheart.se senast
från och med tisdagen den 4 maj 2021.

Handlingarna skickas också till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.

Västerås i april 2021

Scandinavian Real Heart AB (publ)

STYRELSEN

För ytterligare information kontakta:

Ina Laura Perkins, VD

Tel: +46(0)70 406 49 21 

E-post: inalaura.perkins@realheart.se

Scandinavian Real Heart AB utvecklar ett komplett artificiellt hjärta (Total Artificial Heart – TAH) för
implantation i patienter med livshotande hjärtsvikt. Bolagets TAH har en unik, patenterad, design som
innefattar en kopiering av det naturliga mänskliga hjärtat. Real Hearts TAH införlivar ett
fyrkammarsystem (två förmak, två kamrar) vilket ger möjlighet att generera ett fysiologiskt anpassat
blodflöde som efterliknar kroppens naturliga cirkulation. Ett koncept som är unikt i den medicintekniska
världen. 

http://www.realheart.se/
http://www.realheart.se/

