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Kommuniké från årsstämma i AcouSort AB (publ) 

Idag, den 16 juni 2017, hölls årsstämma i AcouSort AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. 

Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.  

 

Resultatdisposition 

Stämman beslutade att disponera över bolagets förlust enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare 

att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016. Vid s tämman bes lutades härutöver om ansvarsfrihet åt 

s tyrelseledamöter och verkställande direktör för räkenskapsåret 2016. 

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer samt fastställande av arvoden åt 

styrelsen och revisor 

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av fyra  styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant samt att inget arvode skall 

utgå  ti ll s tyrelsen. Vidare har styrelsen föreslagit att en revisor skall utses samt att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd 
räkning i  enlighet med sedvanliga debiteringsnormer. 

Val av styrelse och revisor 

Stämman beslutade att Thomas Laurell, Sven Martin Linde, Stefan Scheding och Annelie Sylvén Troedsson omväljs som 

styrelseledamöter. Ti ll s tyrelseordförande beslutade stämman omval av Sven Martin Linde. Vidare beslutade stämman att 
bolagets revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.  

Beslut om ändring av bolagsordningen 
Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen i  enlighet med nedanstående: 

Nuvarande lydelse Beslutad lydelse 

§ 6 Styrelse 
Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter 
med lägst noll och högst tre suppleanter. 

§ 6 Styrelse 
Styrelsen skall bestå av lägst fyra  och högst åtta ledamöter 
med lägst noll och högst tre suppleanter. 

§ 8 Kallelse till bolagsstämma 

Kal lelse ti l l bolagsstämma ska ll a l l tid ske genom 
annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets 

webbplats. Att ka l lelse skett skall annonseras i  Svenska 
Dagbladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle 
upphöra ska ll annonsering i s tället ske genom Dagens 

Industri. 

§ 8 Kallelse till bolagsstämma 

Kal lelse ti l l bolagsstämma ska ll a l ltid ske genom 
annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på  bolagets 

webbplats. Att ka l lelse skett skall annonseras i  Svenska 
Dagbladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle 
upphöra ska ll annonsering i s tället ske genom Dagens 

Industri. 
 
Bolagsstämman kan, förutom på den ort där styrelsen har 
s i tt säte, hållas i  Malmö kommun. 

§ 12 Avstämningsförbehåll 

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen 
är införd i  aktieboken och antecknad i  ett 
avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om 

kontoföring av finansiella instrument el ler den som är 
antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första  
s tycket 6 – 8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva 
de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen 
(2005:551). 

§ 12 Avstämningsförbehåll 

Bolagets aktier ska  vara  registrerade i  ett 
avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om 
värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella 

instrument (avstämningsförbehåll). 

 

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner 
Stämman beslutade att bemyndiga s tyrelsen att, vid ett eller flera ti llfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma 
bes luta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.  

Anta let aktier och/eller teckningsoptioner som berättigar ti ll nyteckning av aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet 

får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst tio (10) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i  bolaget vid 
tidpunkten för årsstämman 2017. 

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande 

fa l l, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med 
vi l lkor. 
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Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att ti llföra bolaget rörelsekapital. Om styrelsen beslutar om 

emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare 
av s trategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter. 

Lund i  juni 2017 

AcouSort AB (publ) 

STYRELSEN 

 
För ytterligare information om AcouSort, vänligen kontakta: 

Torsten Freltoft, VD 

Telefon: +45 2045 0854 

E-post: torsten.freltoft@acousort.com 

Om AcouSort 

AcouSort AB (organisationsnummer 556824-1037) är ett teknologiföretag inriktat mot medtech/biotech, baserat i Lund. 

Bolaget har utvecklat en plattformsteknologi kring akustofores, som är en ny och innovativ metod för att separera, anrika och 

rengöra celler och andra partiklar för bioanalys, med hjälp av ultraljud. Separation och rengöring av celler är en central del 

inom forskning och diagnostik gällande flera stora sjukdomsområden, exempelvis cancer och sepsis (blodförgiftning). Bolagets 

initiala affärsidé är att utveckla vetenskapliga instrument baserade på akustofores för icke-klinisk forskning om biologiska 

partiklar och celler. Bolaget har dessutom ett antal utvecklingssamarbeten med ledande biotechföretag och har som vision 

att bli en ledande leverantör av OEM-produkter baserade på akustofores avsedda för hantering av celler och partiklar inom 

kliniska tillämpningsområden. 
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