
 
 

Protokoll fört vid årsstämma i S2Medical AB 
(publ), org. nr 556934-8344, den 11 juni 
2020 kl. 10.00, på Scandic 
Frimurarehotellet, St Larsgatan 14 i 
Linköping.  

 

 

Stämmans öppnande 
Stämman öppnades, på uppdrag av styrelsen, av Martin Zetterström 

§ 1. Val av ordförande vid stämman 
Stämman beslutade att utse Martin Zetterström till ordförande samt Mårten 
Skog till protokoll-förare vid stämman. 

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 
Stämman beslutade att bifogad förteckning över närvarande aktieägare skulle 
utgöra röstlängd vid stämman, Bilaga 1. 

§ 3. Val av en eller två justeringsmän 
Stämman beslutade att dagens protokoll skulle justeras av, utöver 
ordföranden, en justeringsman och att detta skulle vara Fredrik Skog. 

§ 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
Sedan det upplysts om att kallelse till årsstämman hade varit införd i Post- 
och Inrikes tidningar den 14 maj 2020 och hållits tillgänglig på bolagets 
webbplats sedan samma datum samt att information om att kallelse skett 
annonserats i Dagens Industri, även detta vid samma datum, förklarades 
stämman behörigen sammankallad. 

§ 5. Dagordningens godkännande 
Stämman beslutade att godkänna dagordningen i enlighet med detta 
protokoll. 

§ 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse  
Årsredovisning och revisionsberättelse för bolaget avseende räkenskapsåret 
2019 presenterades av Petter Sivlér. Det noterades att dessa handlingar 
hade hållits tillgängliga på bolagets kontor och på bolagets webbplats sedan 



tre veckor tillbaka, skickats med post till aktieägarna som begärt det samt 
hållits tillgängliga vid stämman. 

§ 7. A) Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning 

Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultaträkningen och 
balansräkningen för bolaget avseende räkenskapsåret 2019. 

B) Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den 
fastställda balansräkningen 

Stämman beslutade att disponera resultatet enligt det av styrelsens 
framlagda förslaget till resultatdisposition, med överföring i ny räkning av  
19 185 646 kr. 

C) Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den 
verkställande direktören 

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande 
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019. 

Det noterade att beslutet var enhälligt samt att styrelsens ledamöter och den 
verkställande direktören, i den mån de var röstberättigade vid stämman, inte 
deltog i beslutet. 

§ 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn 

Stämman beslutade att styrelsearvode för tiden intill slutet av nästa 
årsstämma ska utgå med 91 000 kr till ordföranden och 45 500 kr vardera till 
resterande externa ledamöter. Något arvode utgår inte till Mårten Skog som 
även är anställd i bolaget. 

Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning. 

§ 10. Val av styrelse samt revisor 

Nina Bake samt Fredrik Skog nominerades till styrelseledamöter. 

Stämman beslutade om omval av Martin Zetterström, Mårten Skog, Roland 
Frösing samt Amin Omrani samt om nyval av Nina Bake och Fredrik Skog. 
Amin Omrani valdes till styrelse-ordförande. 

Stämman beslutade också om omval av den auktoriserade revisorn Carl-
Johan Sandberg vid M. Sandbergs Redovisning & Revision AB som bolagets 
revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. 

§ 11. Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen 

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett 
eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller 
konvertibler, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna att betalas kontant, 
med apportegendom eller genom kvittning. Bemyndigandet kan inte nyttjas 
för att öka bolagets antal aktier med mer än 4 000 000 aktier. Det noterades 



att nuvarande antal aktier är 11 295 000 och det högsta antal som tillåts av 
bolagsordningen är 34 144 000 aktier. 

§ 12. Stämmans avslutande 

Sedan det konstaterats att alla beslut varit enhälliga förklarade ordföranden 
stämman avslutad. 

*** 
 

Vid protokollet:   Justeras: 

 
_________________________   ________________________ 
Mårten Skog   Fredrik Skog 

 

Justeras: 

 

________________________ 
Martin Zetterström   

  



 

Bilaga 1 
  
Röstlängd  
  

  
     
Namn  A-aktier B-aktier Totalt aktier Totalt röster 
 
Arbona Growth AB, genom Martin 
Zetterström 500 000 910 784 1 410 784 591 078,4 

Fredrik Skog 0 140 140 14 
Sivlerskog Group AB, genom Petter Sivlér 2 000 000 2 500 000 4 500 000 2 250 000 

 

 
Totalt 
antal 
aktier / 
röster 

 
5 910 924 2 841 092,4 

 

 
% av 
utestående 52,3 % 84,1 % 

 

     
     

    
    
 

 

 


