
Protokoll fört vid årsstämma i
ChromoGenics AB (pubi), org.nr 556630-
1809, den 19 maj 2022 på Clarion Hotel
Gillet på Dragarbrunnsgatan 23 i
Uppsala

1. STÄMMANS ÖPPNANDE

Öppnades stämman av Ola Lidström på styrelsens uppdrag.

2. VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Valdes Ola Lidström till ordförande vid stämman som även skulle föra dagens protokoll.

3. UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Upprättades förteckning över närvarande och röstberättigade aktieägare enligt Bilaga 1.
Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

4. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Godkände stämman det i kallelsen intagna förslaget till dagordning.

5. VAL AV EN ELLER rvÅ JUSTERINGSMÄN

Valdes Folke Sjöbohm till att jämte ordföranden justera protokollet.

6. PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Konstaterades att kallelse hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 19 april 2022
samt att publicering av kallelse skett i Post- och Inrikes Tidningar den 21 april 2022. Genom
annonsering i Dagens Industri samma dag upplystes om att kallelse skett.

Konstaterades att stämman var behörigen sammankallad.

7. BESLUT OM FASTSTÄLLELSE AV RESULTATRÄKNING OCH
BALANSRÄKNING

Beslutade stämman att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och
balansräkningen för perioden 1 januari 2021—31 december 2021.

8. BESLUT OM DISPOSITIONER BETRÄFFANDE RESLUTAT ENLIGT DEN
FASTSTÄLLDA BALANSRÄKNINGEN

Beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag att samtliga till årsstämmans förfogande
stående medel ska överföras i ny räkning.

9. BESLUT OM ANSVARSFRIHET ÅT STYRELSELEDAMÖTER OCH
VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Beslutade stämman att bevilja samtliga styrelseledamöter och den verkställande direktören
liksom tidigare verkställande direktören Arne Ljungqvist ansvarsfrihet för förvaltningen av
bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2021.



Antecknades att närvarande styrelseledamöter och verkställande direktör som även är
aktieägare var för sig avstått från att rösta i fråga om beviljande av egen ansvarsfrihet.
Antecknades vidare att ingen röstade emot beslutet om ansvarsfrihet.

io. FASTSTÄLLANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER OCH
STYRELSESUPPLEANTER SAMT ANTALET REVISORER OCH
REVISORSSUPPLEANTER SOM SKALL UTSES

Beslutade stämman att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter samt antalet
revisorer fastställs till en utan suppleant.

11. FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN TILL STYRELSEN OCH REVISORER

Beslutade stämman att till styrelsens ordförande utgår ett arvode om 200 000 kronor och till
övriga ledamöter ett arvode om 100 000 kronor vardera.

Beslutade stämman att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt löpande godkänd räkning.

12. VAL AV STYRELSELEDAMÖTER SAMT AV REVISORER SAMT
EVENTUELLA REVISORSSUPPLEANTER

Valdes Johan Hedin, Fredrik Andersson, Man Broman, Anders Brännström och Andreas
Jaeger till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma, med Johan Hedin som
styrelseordförande.

Valdes revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB till revisor för tiden intill slutet av nästa
årsstämma. Antecknades att Grant Thornton Sweden AB har meddelat att Michael Schultze
fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

13. BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN

Beslutades om ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag (Bilaga 2).

Antecknades att beslutet fattats enhälligt.

14. BESLUT OM EMISSIONSBEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN

Beslutades om emissionsbemyndigande för styrelsen i enlighet med styrelsens förslag (Bilaga

Antecknades att beslutet fattats enhälligt.

15. BESLUT OM VALBEREDNING

Beslutades om valberedning i enlighet med styrelsens förslag (Bilaga 4).

16. STÄMMANS AVSLUTANDE

Förklarade ordföranden stämman avslutad.

Signcztursidaföljer



Vid protokollet: Justeras:

Ola Lidström



The English translation is for convenience purposes only. In the event of any discrepancy between the Swedish version 

and the English translation, the Swedish version shall take precedence. 

 

 

BOLAGSORDNING FÖR CHROMOGENICS AB (PUBL), reg.nr 556630-1809 

Articles of association for ChromoGenics AB (publ), corp. reg. no 556630-1809 

 

 
§1 Företagsnamn / Company Name 

Bolagets företagsnamn är ChromoGenics AB (pubI). Bolaget är publikt. 

The company name is ChromoGenics AB (publ). Public company. 

 

§ 2 Säte / Registered Office 

Styrelsen har sitt säte i Uppsala kommun, Uppsala län. 

The registered office of the company is in Uppsala municipality, Uppsala county. 

 

§ 3 Verksamhetsföremål / Objects of the Company 

Bolaget ska bedriva utveckling, tillverkning och marknadsföring av foliebaserade 
produkter med elektrisk styrbar ljusgenomsläpplighet samt bedriva därmed 
förenlig verksamhet. 

The company objective is to carry on development, manufacturing and marketing 
of foil coated products with electronically controllable light transmission and other 
business compatible therewith. 

 

§ 4 Aktiekapital / Share Capital 

Bolagets aktiekapital ska uppgå till lägst 7 000 000 kronor och 
högst 28 000 000 kronor.  

The company’s share capital shall be not less than SEK 7,000,000 and not more 
than SEK 28,000,000. 

 

§ 5 Antalet aktier / Number of Shares 

Antalet aktier i bolaget ska uppgå till lägst 35 000 000 och högst 140 000 000. 

The number of shares in the company shall be not less than 35,000,000 and not 
more than 140,000,000. 
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§ 6 Styrelse / Board of Directors 

Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) ledamöter med högst tre (3) 
suppleanter. 

The board of directors shall consist of not less than three (3) and not more than 
seven (7) board members with not more than tree (3) deputy board members. 

 

§ 7 Revisor / Auditor 

Bolaget ska ha en (1) eller två (2) revisorer. Till revisor får även registrerat 
revisionsbolag utses. 

The company shall have one (1) or two (2) auditors. A registered accounting firm 
may also be elected as auditor. 

 

§ 8 Kallelse / Notice to attend 

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes 
Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets hemsida. Samtidigt 
som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Dagens Industri upplysa om 
att kallelse har skett. 

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska, utöver de 
förutsättningar för deltagande som framgår av aktiebolagslagen, också anmäla 
sitt deltagande på stämman till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till 
stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, 
midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte 
vardagen före stämman. 

Biträde till aktieägare får medföras vid bolagsstämman endast om aktieägaren 
anmäler antalet biträden (högst två) på det sätt som anges i föregående stycke. 

Notice to attend a general meeting shall be advertised in The Official Swedish 
Gazette (Sw. Post- och Inrikes Tidningar) and on the company’s website. At the 
time of notice, information about the notice shall be advertised in Dagens Industri. 

A shareholder who wishes to participate at the general meeting shall, in addition 
to satisfying the requirements for participation set out in the Swedish Companies 
Act, notify the company thereof no later than the date specified in the notice to 
attend the general meeting. Such date may not be a Sunday, other public holiday, 
Saturday, Midsummer Eve, Christmas Eve or New Year’s Eve and may not occur 
earlier than five weekdays prior to the general meeting. 

Assistants to shareholders will be admitted to the general meeting only if the 
shareholder notifies the company of the number of assistants (no more than two) 
in the manner prescribed in the previous paragraph. 

  



 

 

 

§ 9 Räkenskapsår / Financial Year 

Bolagets räkenskapsår ska vara den 1 januari – 31 december. 

The financial year of the company shall be 1 January – 31 December. 

 

§ 10 Avstämningsförbehåll / CSD Clause 

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken 
och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om 
värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är 
antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, 
ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § 
aktiebolagslagen (2005:551). 

A shareholder or fund manager who is recorded in the company’s share ledger 
on the record day and recorded in a CSD register in accordance with Chapter 4 
of the Swedish Securities Centres and Financial Instruments Accounts Act of 
1998 or a person who is recorded in a CSD account in accordance with Chapter 
4 Section 18, first paragraph, items 6-8 of the same act, shall be presumed to be 
authorised to exercise the rights set forth in Chapter 4 Section 39 of the Swedish 
Companies Act of 2005. 

___________ 

 

Antagen på årsstämman den 19 maj 2021 

Adopted at the annual general meeting on 19 May 2022 



 

 

BILAGA 3 

Styrelsens för ChromoGenics AB förslag till beslut om emissionsbemyndigande 

Styrelsen för ChromoGenics AB, org.nr 556630-1809, föreslår att bolagsstämman bemyndigar 
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. Beslut om nyemission utan avvikelse från aktieägarnas 
företrädesrätt ska högst kunna medföra en ökning av antalet aktier som ryms inom de vid 
beslutstillfället gällande gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier. För emissioner 
beslutade med stöd av bemyndigandet ska gälla marknadsmässiga villkor. 

Styrelsen bemyndigas att vidta de mindre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa 
sig erforderliga för registreringen av emissionsbemyndigandet vid Bolagsverket.  

_____________ 

Uppsala den 19 april 2022 

ChromoGenics AB (publ) 

Styrelsen 

 

 



 

 

BILAGA 4 

Styrelsens för ChromoGenics AB förslag till beslut om valberedning 

Styrelsen för ChromoGenics AB, org.nr 556630–1809, föreslår att årsstämman beslutar att 

bolaget inför nästkommande årsstämmor årligen tillsätter en valberedning. Det föreslås att 

styrelsens ordförande kontaktar de tre största aktieägarna i Bolaget per den 30 september 

varje år och ber dem utse en representant vardera för att, tillsammans med styrelsens 

ordförande, utgöra valberedning. Om någon aktieägare avstår från sin rätt att utse 

representant ska den aktieägare som därefter är den till röstetalet största ägaren erbjudas att 

utse en representant. 

Styrelsen föreslår att valberedningen ska ha till uppgift att ta fram förslag i nedanstående 

frågor att framläggas årsstämman för beslut: 

• förslag till styrelseledamöter; 

• förslag till styrelseordförande; 

• förslag till styrelsearvoden; 

• förslag till revisor; 

• förslag till revisorsarvode; och 

• förslag till ordförande på årsstämman. 

_____________ 

Uppsala den 19 april 2022 

ChromoGenics AB (publ) 

Styrelsen 

 

 


