
 

Pressmeddelande 2021-05-19 

 

Kommuniké från årsstämma i Monivent AB (publ) 

 
Monivent AB (publ) (”Monivent” eller ”Bolaget”) avhöll den 19 maj 2021 årsstämma. Med 
anledning av rådande covid-19-pandemi hölls årsstämman endast genom poströstning. Vid 

stämman fattades bland annat följande beslut.  

 

Fastställande av årsbokslut och ansvarsfrihet 

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för Monivent för räkenskapsåret 2020. 
Stämman beslutade även om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för deras 

förvaltning av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2020. 

Resultatdisposition  
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att Monivents resultat ska balanseras i ny räkning, och 

att någon utdelning således inte lämnas. 

Styrelse och revisor 
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Fredrik Sjövall, Mattias Carlsson, 

Pontus Johansson, Clas Runnberg och Maria Hägglund-Morin till styrelseledamöter. Fredrik Sjövall omvaldes 
även till styrelseordförande. Till revisor omvaldes vidare den auktoriserade revisorn Patrik Högström. 

Stämman beslutade vidare om styrelsearvode i enlighet med valberedningens förslag. Stämman beslutade 
även, i enlighet med valberedningens förslag, att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.  

Emissionsbemyndigande  

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen 
fram till nästa årsstämma besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, 
teckningsoptioner eller konvertibler. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med eller utan avvikelse från 
aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor. 

Antalet aktier som ska kunna ges ut, eller, vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkomma 

efter konvertering eller utnyttjande, med stöd av bemyndigandet ska vara begränsat till 30 procent av 
dagens antal utestående aktier. 

Syftet med bemyndigandet är att öka Bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Om 

styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna så ska skälet vara att kunna bredda 
ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra 
företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv.  

Incitamentsprogram 
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett incitamentsprogram till medarbetare i 
form av personaloptioner. Incitamentsprogrammet innebär i korthet en emission av högst 88 000 

personaloptioner. Stämman beslutade vidare att emittera högst 115 650 teckningsoptioner för att säkra 
leverans av aktier till deltagare och för att säkra kostnader förknippade med programmet. Varje 

personaloption ger rätt att teckna en ny aktie eller erhålla en teckningsoption som berättigar till teckning av 

en ny aktie i Monivent under tiden från och med den 1 juni 2024 till och med den 30 juni 2024. 

 
För mer information om Monivent, vänligen kontakta: 
Karin Dahllöf, VD 

Telefon: +46 (0) 31 395 48 40 
E-post: karin@monivent.se 

Hemsida: www.monivent.se 

 
Monivent AB (”Monivent”) utvecklar, tillverkar och säljer medicintekniska produkter i syfte att förbättra den akuta vården som ges till nyfödda barn 
som har behov av andningsstöd vid födseln. Ungefär tre till sex procent av alla nyfödda barn hamnar i denna kritiska situation och vårdpersonal saknar 
idag bra verktyg för att bestämma hur effektiv denna manuella ventilering är. Monivent har utvecklat och står i begrepp att påbörja lanseringen av en 
utrustning som mäter luftflödet till barnet direkt i ansiktsmasken via en sensormodul som skickar data trådlöst till en extern monitor. Vårdgivaren får 
därigenom omedelbar återkoppling, vilket möjliggör nödvändiga justeringar för att säkerställa en effektiv men samtidigt skonsam behandling.  
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