
 

    

Braincool AB (publ) | Medicon Village, Scheelevägen 2, SE-223 81 Lund, Sweden | info@braincool.se 
www.braincool.se | Org nr: 556813-5957 | VAT Nr: SE556813595701 

 
 
Beslutsförslag till årsstämman i korthet:  
 
Val av ordförande vid stämman (punkt 1) 
 
Aktieägare representerade cirka 8 procent av aktierna och rösterna i bolaget föreslår Jens Kinnander till 
ordförande vid stämman. 
 
Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 2) 
 
Styrelsen föreslår att den röstlängden som godkänns är den röstlängd som upprättas baserat på 
bolagsstämmoaktieboken från Euroclear samt närvarande aktieägare och mottagna poströster. 
 
Resultatdisposition (punkt 7b) 
 
Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt förslaget i årsredovisningen vilken 
kommer publiceras den 25 mars 2021. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 
2019 

Val av styrelse och revisor samt fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna (punkt 8, 9 och 10) 
 
Aktieägare representerande cirka 8 procent av aktierna och rösterna i bolaget har föreslagit att styrelsearvode ska 
utgå med 2 basbelopp för styrelseordförande samt vardera 1 basbelopp till övriga ledamöter som ej är anställda i 
bolaget samt att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning. 
 
Vidare föreslås dels att styrelsen ska bestå av 4 styrelseledamöter och att ingen suppleant utses, dels att Jens 
Kinnander, Hans Henriksson, Martin Waleij och Roger Henriksson omväljs som styrelseledamöter för en period 
intill slutet av nästa årsstämma. Till revisor föreslås omval av det auktoriserade revisionsbolaget Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers AB för en period intill slutet av nästa årsstämma. Revisionsbolaget har låtit meddela att 
för det fall stämman fattar beslut i enlighet med förslaget så avser det att utse auktoriserade revisorn Lars Nilsson 
till huvudansvarig revisor. 
 
Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission (punkt 11) 
 
Styrelsen föreslår att stämman beslutar, i syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget rörelsekapital, 
kapital för företagsförvärv, förvärv av tekniklösningar och/eller företag genom apportemission, att bemyndiga 
styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma och inom bolagsordningens ramar, kunna fatta beslut om 
nyemission av sammantaget högst ett antal aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner 
som berättigar till konvertering till respektive nyteckning av, eller innebär utgivande av, maximalt ett antal aktier 
till ett belopp om högst 100 MSEK, (total emissionslikvid), med eller utan avvikelse från aktieägarnas 
företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller eljest med villkor. Bemyndigandet ska kunna 
utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, och grunden för emissionskursen vid utnyttjandet av bemyndigandet ska 
vara aktiens marknadsvärde med eller utan beaktande av marknadsmässig rabatt. 
 
Skälet till att styrelsen önskar ha möjligheten att besluta om nyemission utan aktieägarnas företrädesrätt är att 
styrelsen önskar ha möjligheten att söka ytterligare kapital både hos befintliga aktieägare och externa 
investerare. Styrelsen ska äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren. Beslutet är giltigt endast 
om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är 
företrädda vid bolagsstämman. 
 


