
 

 

   

 

 
KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I CHROMOGENICS DEN 20 MAJ 
2021 

 
Årsstämma med aktieägarna i ChromoGenics AB hölls den 20 maj 2021. Med anledning av 
coronaviruset (covid-19) och risken för smittspridning genomfördes stämman genom enbart 
förhandsröstning (s.k. poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. 
Årsstämman beslutade, bland annat, följande. 
 
Resultat- och balansräkningar 

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för 2020. 
 
Disposition av bolagets resultat  

Årsstämman beslutade, enligt styrelsens förslag, att ingen utdelning ges för räkenskapsåret 2020 och 
att årets resultat ska överföras i ny räkning. 
 
Ansvarsfrihet 

Beviljade årsstämman styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 
förvaltningen under räkenskapsåret 2020. 
 
Val av styrelse, styrelseordförande och revisor 

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter utan suppleanter. 
Beslutades vidare att omvälja styrelseledamöterna Johan Hedin, Mari Broman, Anders Brännström, 
Claes-Göran Granqvist och Andreas Jaeger för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Till styrelsens 
ordförande beslutade årsstämman att omvälja Johan Hedin. 
Omvalde årsstämman det auktoriserade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB, med Micael 
Schultze som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma. 

Arvoden till styrelse och revisor 

Årsstämman beslutade att arvode ska utgå med 100 000 kronor till styrelseledamöterna utom 
styrelseordföranden och med 200 000 kronor till styrelseordföranden.  

Beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning. 
 
Ändring av bolagsordningen 

Årsstämman beslutade att göra följande ändringar i bolagsordningen:  

• gränserna för aktiekapitalet, 

• gränserna för antalet aktier, samt 

• att upplysning om att kallelse ska ske genom annonsering i Dagens Industri (tidigare Svenska 
Dagbladet). 

 

 



 

 

Emissionsbemyndigande för styrelsen 

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, 
med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, 
konvertibler eller teckningsoptioner. Nyemission ska kunna ske med kontant betalning eller med eller 
utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Beslut om nyemission med avvikelse från 
aktieägarnas företrädesrätt ska högst kunna medföra en ökning av antalet aktier med högst 30 
procent av det vid beslutstillfället utestående antalet aktier ökat med det antal aktier som kan komma 
tillkomma med anledning av vid beslutstillfället utestående konvertibler och teckningsoptioner, dock 
alltid inom de vid beslutstillfället gällande gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier. För 
emissioner beslutade med stöd av bemyndigandet ska gälla marknadsmässiga villkor. 
Bemyndigandet är avsett för emission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner avsedda som 
betalning vid företagsförvärv eller finansiering av företagsförvärv och ska kunna medföra en ökning av 
antalet aktier med högst 10 procent av antalet utestående aktier. 
 

 
Kontakt: 

Leif Ljungqvist, VD  

Tel: +46(0)70 594 94 01 
Lars Ericsson, CFO & Kommunikationschef 
Tel: +46 (0)18 430 0430 
E-mail: info@chromogenics.com 
http://www.chromogenics.com 

 

 

Om ChromoGenics 

ChromoGenics är ett proptechbolag som producerar dynamiska glas för fastigheter. Bolagets produkt 
ConverLight® Dynamic kontrollerar inomhuskomforten med högt dagsljusinsläpp, god utsikt, 
solvärmeblockering och bidrar därigenom till att sänka kostnaderna för kyla. ConverLight® Dynamic 
bygger på en patenterad lösning där en elektrokroma beläggningar lamineras i plastfilm för att sedan 
lamineras mellan glas. Plastfilmen är lätt att transportera varför långa frakter av skrymmande glas kan 
undvikas. ChromoGenics erbjuder därtill statiska glas, ConverLight® Static och fasadglaslösningen 
ConverLight® Energy. ChromoGenics aktie listades på Nasdaq First North Growth Market 2017 och har 
levererat glasteknologi till flertalet stora fastighetsbolag. 

ChromoGenics härstammar från världsledande forskning inom Ångströmlaboratoriet vid Uppsala 
universitet. Bolagets produktionsanläggning i Uppsala har delvis finansierats med villkorslån från 
Energimyndigheten. ChromoGenics aktie (CHRO) är noterad på Nasdaq First North Growth Market med 
Erik Penser Bank som Certified Adviser: certifiedadviser@penser.se, 08-463 83 00. 
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