
 

 

Kallelse till Årsstämma 

 

Aktieägarna i Lifeclean International AB (publ), org.nr 556897-5964 (”Lifeclean” eller ”Bolaget”), 

kallas härmed till årsstämma den 2 juni 2022. 

 

Med anledning av risken för fortsatt smittspridning har styrelsen beslutat att årsstämman ska med stöd 

av tillfälliga lagregler genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att 

aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast på förhand genom så kallad poströstning före 

stämman.  

 
RÄTT ATT DELTA 

Aktieägare som önskar, genom förhandsröstning, deltaga vid årsstämman ska: 

- dels vara införd som ägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 24 maj 2022, 

- dels anmäla sitt deltagande vid stämman till Bolaget genom att avge sin förhandsröst enligt 

instruktionerna under rubriken ”Förhandsröstning” nedan, så att förhandsröstningsformuläret 

är Bolaget tillhanda senast den 1 juni 2022. 

 

Förvaltarregistrerade aktier 

För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, 

förutom att anmäla sig till stämman genom att avge sin poströst, låta registrera aktierna i eget namn 

så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 24 maj 2022. 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 av förvaltaren 

senast den 27 maj 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken. 

 
Förhandsröstning 

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning 

enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och 

föreningsstämmor. 

 

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på 

www.lifeclean.se. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till stämman.  

 

Det ifyllda formuläret måste vara Bolaget tillhanda senast den 1 juni 2022. Det ifyllda formuläret ska 

skickas till Lifeclean International AB (publ), Kärrastrandvägen 124 B, 451 76 Uddevalla. Ifyllt formulär 

får även inges elektroniskt och ska då skickas till sara.martensson@lifeclean.se. Om aktieägaren 

förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret och skickas i original till ovan angiven 

adress. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling 

biläggas formuläret. En fullmakt får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst 

fem år) har angivits i denna. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller 

villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig.  

 

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret. 

 

FÖRSLAG TILL DAGORDNING 

1. Stämmans öppnande. 

2. Val av ordförande vid stämman. 
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3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 

4. Val av en eller två justeringsmän. 

5. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad. 

6. Godkännande av dagordning. 

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall 

koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. 

8. Beslut om 

a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall 

koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. 

b) Disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. 

c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. 

9. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorn. 

10. Val av styrelse och revisor. 

11. Beslut om instruktion för valberedningen. 

12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission. 

13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av beslut. 

14. Stämmans avslutande. 

 

FÖRSLAG TILL BESLUT 

Punkt 2 Val av ordförande vid stämman 

Till årsstämmans ordförande föreslås Jan Öhgren, advokat på Born Advokater. 

 

Punkt 3 Upprättande och godkännande av röstlängd 

Den röstlängd som föreslås godkänd under punkt 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättats 

av Bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, samt kontrollerats av 

justeringsmannen. 

 

Punkt 4 Val av en eller två justeringsmän 

Till justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet föreslås Martin Litborn eller den som 

styrelsen utser vid hans förhinder. Justeringsmannens uppdrag innefattar även att kontrollera 

röstlängden och att inkomna förhandsröster blir korrekt återgivna i stämmoprotokollet.  

 

Punkt 8 b) Beslut om disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen 

Styrelsen föreslår att resultatet ska balanseras i ny räkning. Ingen utdelning föreslås till aktieägarna. 

 

Punkt 9 Fastställande av arvode till styrelsen och revisorn 

Valberedningen föreslår att arvode till styrelseledamöterna för tiden intill nästa årsstämma oförändrat 

ska utgå med 150 000 kronor till ordföranden och med 100 000 kronor till envar av övriga ledamöter 

samt att revisorn ska arvoderas enligt löpande räkning. 

 

Punkt 10 Val av styrelse och revisor 

Valberedningen föreslår att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fem (5) 

ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter. 
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Valberedningen föreslår att till revisor ska utses ett (1) registrerat revisionsbolag utan 

revisorssuppleanter. 

 

Valberedningen föreslår nyval av Joachim Frykberg samt omval av Ragnar Krefting, Martin Litborn, 

Petra Sas och Won-Suck Song som ordinarie styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma. Till 

styrelsens ordförande föreslås omval av Ragnar Krefting. Valberedningen har informerats om att Jan 

Sjöwall inte ställer upp för omval. 

 

Valberedningen föreslår nyval av revisionsbolaget Advertus Revision AB för tiden intill nästa 

årsstämma. Revisionsbolaget har meddelat auktoriserad revisor Bengt Larsson som huvudansvarig 

revisor. 

 

Presentation av föreslagen ny ledamot: 

 

Joachim Frykberg har mångårig erfarenhet av affärsutveckling, marknadsföring och försäljning och är 

styrelseledamot i Svedbergs Group och S-Invest Trading. Han har tidigare innehaft flera ledande 

befattningar som bl.a. VD för Jula AB under många år. 

 

Punkt 11 Beslut om principer för utseende av valberedning 

Valberedningen föreslår att stämman beslutar om följande oförändrade principer för valberedningen.  

 

Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter varav en ledamot ska vara styrelsens ordförande. 

Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till Bolaget och 

bolagsledningen. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara 

ledamot av valberedningen. Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen, men ska inte utgöra en 

majoritet av valberedningens ledamöter. Om mer än en styrelseledamot ingår i valberedningen får 

högst en av dem vara beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare. Minst en av 

valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i Bolaget röstmässigt största 

aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om Bolagets förvaltning. Styrelsens ordförande 

ges i uppdrag att, med utgångspunkt från Euroclear Sweden AB:s aktieägarförteckning per den sista 

bankdagen vid tredje kvartalets utgång, kontakta de tre största aktieägarna i Bolaget, vilka sedan äger 

rätt att utse en ledamot var till valberedningen. Styrelseordföranden ska vara sammankallande till det 

första mötet där valberedningen konstitueras och ordförande utses.  

 

Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som 

röstmässigt representerar den störste aktieägaren. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot 

ska dock inte vara valberedningens ordförande. Om någon av de tre största aktieägarna avstår sin rätt 

att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storlek beredas tillfälle att utse ledamot till 

valberedningen. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. 

Valberedningens sammansättning ska offentliggöras på Bolagets webbplats så snart de utsetts, dock 

senast sex månader före årsstämman. 

 

Om ledamot utsetts av viss ägare ska ägarens namn anges. Ledamot ska lämna valberedningen om 

aktieägaren som utsett denne ledamot inte längre är en av de tre största aktieägarna, varefter ny 

aktieägare i storleksmässig turordning ska erbjudas att utse ledamot. Om ej särskilda skäl föreligger 
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ska dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast mindre förändringar i 

röstetal ägt rum. 

 

Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot 

och utse ny representant till ledamot i valberedningen. Förändringar i valberedningen ska 

offentliggöras omedelbart. Valberedningen ska inför årsstämma lämna förslag till (i) val av ordförande 

vid årsstämma, (ii) val av styrelseordförande och övriga ledamöter till Bolagets styrelse, (iii) 

styrelsearvode för styrelseordförande samt ledamöter, (iv) val av, samt arvode till, revisor, (v) beslut 

om instruktion för valberedningen 

 

Punkt 12 Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission 

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma 

bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om; nyemission av aktier, mot kontant 

betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor inom ramen för 

Bolagets angivna aktiekapital. Det totala antalet aktier som omfattas av sådana nyemissioner får 

motsvara sammanlagt högst tio (10) procent av aktiekapitalet i Bolaget vid tidpunkten för årsstämman 

2022. 

 

Styrelsen ska kunna fatta beslut om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med 

bemyndigandet är att öka Bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. 

Beslutar styrelsen om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att 

möjliggöra extern kapitalanskaffning för finansiering av Bolagets verksamhet eller förvärv av andra 

företag och verksamheter. 

 

Emissionskursen ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och vid betalning genom apport 

motsvara aktiens marknadsvärde med, i förekommande fall, marknadsmässig emissionsrabatt. 

 

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar 

av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet. 

 

För giltigt beslut av bolagsstämman enligt styrelsens ovanstående förslag erfordras att beslutet biträds 

av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda 

vid bolagsstämman. 

 

Punkt 13 Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av beslut 

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den 

styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på 

årsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten. 

 

Handlingar 

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2021 tillsammans med 

övriga beslutsunderlag och fullmaktsformulär för den som vill förhandsrösta genom ombud kommer att 

hållas tillgängligt för aktieägare på Bolagets hemsida (www.lifeclean.se) under minst tre (3) veckor 

närmast före stämman samt kommer även finnas tillhanda hos Bolaget. Handlingarna kommer även 

att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Bolagsstämmoaktieboken hålls 

tillgänglig på Bolagets huvudkontor.  
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Aktieägares rätt att begära upplysningar 

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören 

enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. 

 

Begäran om sådana upplysningar ska lämnas till Bolaget senast den 23 maj 2022 och kan skickas per 

post till Lifeclean International AB (publ), Kärrastrandvägen 124 B, 451 76 Uddevalla eller via e-post till 

sara.martensson@lifeclean.se. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på Bolagets 

huvudkontor och på www.lifeclean.se senast den 28 maj 2022. Upplysningarna skickas även inom 

samma tid till den aktieägare som så begärt och som uppgivit sin adress. 

 

Behandling av personuppgifter 

I samband med anmälan till bolagsstämman kommer Lifeclean behandla de personuppgifter som 

efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan 

om deltagande i årsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för 

registrering, upprättande av röstlängd för årsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. 

Personuppgifterna kommer endast användas för årsstämman. 

 

För ytterligare information om Bolagets behandling av personuppgifter i samband med 

bolagsstämman, se Bolagets integritetspolicy på http://www.lifeclean.se/integritetspolicy/ samt 

integritetspolicy för deltagare på bolagsstämmor 

https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy%20Notice%20Boss%20-

%20Final%20SWE%20220324.pdf  

 

Uddevalla i maj 2022  

Styrelsen i Lifeclean International AB (publ) 

 
Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 10 | 
adviser@eminova.se  
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Fredrik Löf, tf VD, LifeClean International AB 
E-post: fredrik.lof@lifeclean.se  
Telefon: +46 70-629 28 81 
 
Om LifeClean International: 
LifeClean International grundades år 2012 i samband med ett forskningssamarbete mellan 
Bolagets grundare och forskare från Örebro universitetssjukhus. Bolaget bedriver forskning, 
produktion, marknadsföring och försäljning av desinfektions- och rengöringsprodukter. 
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