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Kallelse till årsstämma i Dignitana AB (publ)  
 
Aktieägarna i Dignitana AB (publ), 556730–5346, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdag 
den 15 maj 2019 kl. 9.00 i Bolagets lokaler, Traktorgränden 3, i Lund. 
 
Rätt att delta i stämman och anmälan 
Aktieägare som vill delta i årsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda 
aktieboken på avstämningsdagen torsdagen den 9 maj 2019. 
Aktieägare ska även senast torsdagen den 9 maj 2019 anmäla sig och eventuella biträden (högst två) 
skriftligen per e-post till investorrelations@dignitana.com eller via telefon +46-77-07 91 885  I 
anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, 
telefonnummer samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträde. 
Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra 
behörighetshandlingar 
Aktieägare som vill delta i årsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda 
aktieboken på avstämningsdagen torsdagen den 9 maj 2019. 
 
Förvaltarregistrerade aktier 
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare måste genom 
förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i 
stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara verkställd senast torsdagen den 
9 maj 2019 och måste därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum. 
Läs hela kallelsen via länken nedan: https://dignitana.com/2019agm/ 
 
För mer information, vänligen kontakta: 
William Cronin, VD, Dignitana AB  bill.cronin@dignitana.com +1 469 917 5555 
Mikael Wahlgren, Vice VD, Dignitana AB  mikael.wahlgren@dignitana.com   +46 709 33 72 20 
 
Om Dignitana 
Dignitana AB är världsledande inom kliniskt avancerad hårbottenkylteknik. Företaget tillverkar 
DigniCap® Cooling System, en patenterad medicinsk kylanordning som ger cancerpatienter 
möjligheten att minimera håravfall under kemoterapi. FDA godkänd sedan 2015, erbjuder DigniCap 
kontinuerlig kylning med hög effektivitet, säkerhet och acceptabel patientkomfort. Dignitana AB är 
noterat på Nasdaq First North Stockholm i Sverige med huvudkontor i Lund och verksamheter i 
Dallas, Texas i USA. Företagets dotterbolag är Dignitana, Inc. i USA och Dignitana Srl i Italien. Erik 
Penser Bank är certifierad rådgivare. Läs mer på www.dignitana.se and www.dignicap.com. 
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