
Fullständiga beslutsförslag inför årsstämma i Clinical Laserthermia Systems AB, tisdagen 

den 28 juni 2022. 

 

Beslut angående dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen 

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

årsredovisningen.  

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer och 

revisorssuppleanter   

Valberedningen i bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsen ska bestå av sex (6) ordinarie 

styrelseledamöter. Vidare har styrelsen föreslagit att en (1) revisor och att ingen revisorssuppleant ska 

utses. 

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden  

Valberedningen i bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsearvode ska utgå med 250 000 kronor 

till styrelseordföranden och med vardera 125 000 kronor till ordinarie styrelseledamöter.  

Vidare har valberedningen föreslagit att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet 

med sedvanliga debiteringsnormer. 

Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisor eller revisionsbolag och 

eventuella revisorssuppleanter  

Valberedningen i bolaget har meddelat att de föreslår att Hans von Celsing, Lars-Erik Eriksson, 

Marika Crohns, Paolo Raffaelli och Sandra Brandmeier omväljs som styrelseledamöter. Vidare har 

aktieägare föreslagit nyval av Stephen Dymling. Till styrelseordförande föreslås omval av Hans von 

Celsing. 

Vidare har styrelsen föreslagit att som bolagets revisor utse Dillon revisionsbyrå, med huvudansvarig 

revisor Jan Oskar Kantoft, omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår. 

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner  

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, 

under tiden fram till nästkommande årsstämma och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, 

besluta om emission av nya aktier/konvertibler/teckningsoptioner, dock att sådan emission inte får 

medföra att bolagets aktiekapital överstiger bolagets högsta tillåtna aktiekapital enligt 

bolagsordningen. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller 

annat villkor. 

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att bolaget på ett 

ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital för finansieringen av verksamheten samt, vid nyemission med 

avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, att tillföra bolaget nya strategiska ägare. Emission med stöd 

av bemyndigandet ska genomföras på marknadsmässiga villkor. 

För giltigt beslut erfordras att det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de 

avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman. 
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