
Fullständiga beslutsförslag inför årsstämma i OptiFreeze AB (publ) tisdagen den 24 april 

2018 kl. 16.00 på bolagets kontor, Kalkstensvägen 16, i Lund. 

 

Resultatdisposition (punkt 8 b) 

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i 

årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017. 
 

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer samt 

fastställande av arvoden åt styrelse och revisor (punkterna 9 och 10) 

Aktieägare representerande cirka 25 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsen ska 

bestå av fyra styrelseledamöter och två styrelsesuppleanter samt att styrelsearvode ska utgå med två 

prisbasbelopp till styrelsens ordförande samt med vardera ett prisbasbelopp till övriga ordinarie 

styrelseledamöter. 

 

Vidare har styrelsen föreslagit att en revisor ska utses samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd 

räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer. 

 

Val av styrelse och revisor (punkt 11) 

Aktieägare representerande cirka 25 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att Petr 

Dejmek, Göran Hedbys, Anders Hättmark, och Elisabeth Yllfors omväljs som ordinarie styrelseledamöter 

samt att Federico Gómez och Johan Möllerström omväljs som styrelsesuppleanter. Till styrelseordförande 

föreslås omval av Göran Hedbys. Vidare har styrelsen föreslagit att revisionsbolaget MAZARS SET 

Revisionsbyrå AB omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår. 

 

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt 12) 

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar, i syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget bl.a. 

rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller 

verksamheter, att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om 

nyemission av sammantaget högst ett antal aktier som innebär en ökning av aktiekapitalet om högst femton 

(15) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2018, med 

eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport. 

Bemyndigandet ska kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen. 

 

För att inte bolagets nuvarande aktieägare ska missgynnas i förhållande till den eller de utomstående 

placerare som kan komma att teckna aktier i bolaget, finner styrelsen lämpligt att emissionskursen bestäms 

vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till nära den marknadsmässiga nivå, med 

förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, som bolagets styrelse vid varje enskilt 

tillfälle bedömer råda. Styrelsen ska äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren. 

 

Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar 

av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. 
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