
Protokoll fört vid årsstämma i S2Medical AB (publ), 
org. nr 556934-8344, den 1 juni 2021, som hölls 
genom poströstning.  

Stämmans öppnande 
Stämman öppnades av styrelsens ordförande Amin Omrani som hälsade aktieägarna 
välkomna. Det noterades att stämman genomförts i enlighet med 20 och 22 §§ i lag 
(2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och 
föreningsstämmor, innebärande att aktieägarna endast kunna medverka och utöva 
sin rösträtt i förväg genom s.k. poströstning. Det noterades särskilt att ingen 
aktieägare inkommit med begäran om upplysningar inför stämman enligt 7 kap. 32 § 
aktiebolagslagen. 

§ 1. Val av ordförande vid stämman 
Amin Omrani valdes till ordförande vid stämman. Det noterades att styrelsen även 
uppdragit till honom att föra protokollet från stämman. 

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
Eftersom alla röster har avgetts på förhand är det inte möjligt att inhämta 
bolagsstämmans godkännande av röstlängden vid stämman. Mot den bakgrunden 
har styrelsen i kallelsen föreslagit att röstlängden upprättas och godkänns av 
bolagsstämmans ordförande, baserat på de poströster som kommit in i behörig 
ordning. Samtliga de aktieägare som förhandsröstat inför stämman har godkänt detta 
förfarande.  

Förteckningen i Bilaga §2a över de ägare och ombud som inkommit med poströster 
godkändes därmed som röstlängd vid stämman.  

En förteckning över resultatet av poströstningen under varje punkt på dagordningen 
återfinns i Bilaga §2b, med den information som krävs enligt § 26 i ovannämnda lag 
(2020:198).  

§ 3. Val av en eller två justeringsmän 
Stämman beslutade att dagens protokoll skulle justeras av, utöver ordföranden, två 
justeringspersoner och att detta skulle vara Nina Bake och Roland Frösing. 

§ 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
Stämman konstaterades vara behörigen sammankallad 

§ 5. Dagordningens godkännande 
Stämman beslutade att godkänna det framlagda förslaget till dagordning i enlighet 
med detta protokoll. 

§ 6. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning 
Stämman beslutade, i enlighet med revisorns tillstyrkan, att fastställa den framlagda 
resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2020. 

§ 7. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda 
balansräkningen 
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning lämnas för 
räkenskapsåret 2020, och att till förfogande stående vinstmedel balanseras i ny 
räkning. 

§ 8.  Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande 
direktören 
Stämman beviljade styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för 2020 
års förvaltning. Det noterades att styrelsens ledamöter och den verkställande 
direktören, i den mån de var röstberättigade vid stämman, inte deltog i beslutet. 
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