
Kommuniké från extra bolagsstämma i
Calmark Sweden AB (publ) den 22
september 2022
Calmark Sweden AB (publ) höll den 22 september 2022 extra bolagsstämma. Vid stämman
fattades, bland annat, följande beslut.
 

Beslut om ändring av bolagsordningen 
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen. Ändringen
gjordes i syfte att ändra gränserna för aktiekapital respektive antal aktier.

Godkännande av styrelsens beslut om emission av aktier och teckningsoptioner (”Units”)
Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut från den 23 augusti 2022 om nyemission av
högst 16 333 192 B-aktier och emission av högst 4 083 298 teckningsoptioner av serie
2022/2023 berättigande till teckning av totalt 4 083 298 B-aktier i bolaget
(”Företrädesemissionen”). De som på avstämningsdagen den 27 september 2022 är
registrerade som aktieägare i bolaget erhåller för varje befintlig aktie (oavsett aktieslag) en (1)
uniträtt och åtta (8) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. Varje unit består av fyra (4)
B-aktier och en (1) teckningsoption av serie 2022/2023. Teckningskursen uppgår till 6,40
kronor per unit, vilket motsvarar en teckningskurs om 1,60 kronor per B-aktie.
Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt. 

Teckningstiden i Företrädesemissionen löper under perioden 29 september 2022 – 13 oktober
2022. En teckningsoption av serie 2022/2023 ger rätt att under perioden 14 augusti 2023 – 28
augusti 2023 teckna en (1) ny B-aktie i bolaget mot kontant betalning uppgående till 75 procent
av den volymvägda genomsnittskursen enligt Spotlight Stock Markets officiella kurslista för B-
aktie i bolaget under en period om tio (10) handelsdagar närmast före den 14 augusti 2023, dock
lägst 1,60 kronor och högst 3,20 kronor per aktie. 

Vid full teckning av samtliga B-aktier som emitteras i Företrädesemissionen kommer
aktiekapitalet att öka med högst 1 633 319,20 kronor och vid fullt utnyttjande av samtliga
teckningsoptioner av serie 2022/2023 som emitteras i Företrädesemissionen kommer
aktiekapitalet att öka med ytterligare högst 408 329,80 kronor. 
_______________

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till det pressmeddelande som
offentliggjordes den 23 augusti 2022 och den fullständiga kallelsen till stämman. Kallelse till
extra bolagsstämma samt fullständiga förslag avseende stämmans beslut finns tillgängliga på
bolagets hemsida, www.calmark.se. 
 

För mer information om Calmark Sweden AB, vänligen kontakta:

http://www.calmark.se/


Anna Söderlund, VD
Telefon: +46 70 214 98 93
E-post: anna.soderlund@calmark.se 
www.calmark.se 

Calmark Sweden AB är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och säljer en
patientnära analysmetod (PNA) för enklare och snabbare analyser av medicinska
tillstånd hos nyfödda. Den unika testplattformen består av ett bärbart instrument och
testkassetter för olika biomarkörer. Marknadslansering av det första testet, Neo-
Bilirubin påbörjades under 2020. I västvärlden medför införandet av PNA-tester stora
besparingar och kortare vårdkedjor. I mindre utvecklade sjukvårdssystem erbjuder
Calmarks produkt ett stöd för diagnos som idag inte finns eftersom tillgången på
sjukhuslaboratorier många gånger är begränsad. Calmark siktar på att bli den globala
ledaren och att långsiktigt erbjuda alla relevanta tester för nyfödda oavsett var i världen
de föds. Förutom produkter för nyfödda, säljer Calmark även ett PNA-test för
bedömning av allvarlighetsgrad vid sjukdomen covid-19. B-aktien är noterad på
Spotlight Stock Market och handlas under namnet CALMA B. Läs mer
på www.calmark.se.
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