
 
 

Bilaga 1-6 tillhörande Årsstämma MedCap 2019-05-13 

Bilaga 1 
Publiceras ej men finns att tillgå på förfrågan hos bolaget. 
 
Bilaga 2 
I enlighet med förvaltningsberättelsen i årsredovisningen 
 
Bilaga 3  
Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande enligt 13 kap 35 § ABL (punkt 13)  
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att längst intill nästa årsstämma besluta om 
nyemission av aktier i bolaget. Sådan emission skall kunna innebära avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt 
att teckna nya aktier. Emissionen får medföra en sammanlagd ökning av antalet aktier med högst 10% vilket 
motsvarar cirka 1,34 miljoner aktier i bolaget per dagen för denna kallelse. Betalning genom apport eller 
kvittning skall kunna ske. Bemyndigandet skall inom ovan angivna ramar kunna utnyttjas vid ett eller flera 
tillfällen. Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget skall ges möjlighet att, vid 
eventuellt företagsförvärv, kunna betala hela eller del av köpeskillingen med bolagets aktier (s.k. 
apportemission), alternativt kunna utöka ägarkretsen med en eller flera ägare. Grunden för emissionskursen 
skall vara en bedömning av aktiernas marknadsvärde. Årsstämman föreslås vidare bemyndiga styrelsen, 
verkställande direktören eller den styrelsen förordnar, att vidta de smärre justeringar som kan visas 
erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket. Beslutet förutsätter biträde av aktieägare 
med två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.  
 
Bilaga 4 
Fastställande av principer för tillsättande av valberedning samt instruktion till valberedningen (punkt 14)  
Föreslås att årsstämman beslutar fastställa principer för tillsättande av valberedningen i enlighet med nedan.  
 
Principer för fastställande 
Styrelsens ordförande skall - senast vid utgången av tredje kvartalet i Medcaps verksamhetsår varje år – tillse 
att bolagets röstmässigt tre största aktieägare eller ägargrupper, erbjuds att vardera utse var sin ledamot att 
ingå i valberedningen. Avstämningen baseras på Euroclear Sweden AB:s aktieägarförteckning (ägargrupperat) 
per den sista bankdagen i september eller sådant annat underlag som aktieägare eller ägargrupper vid denna 
tid redovisar som belägg för sitt aktieägande. Där en eller flera aktieägare avstår från att utse ledamot i 
valberedningen, ska ytterligare en eller flera av de nästföljande aktieägarna i ägarandel erbjudas att utse 
ledamot i valberedningen. Fler än fem ytterligare aktieägare behöver dock inte kontaktas, om inte styrelsens 
ordförande finner att det finns särskilda skäl därtill. När aktieägare kontaktas med förfrågan om utseende av 
ledamot i valberedningen skall styrelsens ordförande uppställa erforderliga ordningsregler såsom senaste 
svarsdag etc. 

Valberedningen skall bestå av totalt minst tre ledamöter, inklusive styrelsens ordförande som ingår i 
valberedningen och är sammankallande till valberedningens första sammanträde.  

Valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart den utsetts. Ordförande i valberedningen skall, 
om inte ledamöterna enas om annat vara den ledamot som utsetts av den röstmässigt störste aktieägaren. 
Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot skall dock inte vara valberedningens ordförande. 
Valberedningen skall inneha sitt mandat till ny valberedning utsetts. Arvode skall inte utgå till valberedningens 
ledamöter. 

Ledamot skall lämna valberedningen om aktieägaren som utsett denne ledamot inte längre har väsentligen 
samma ägarandel som då ledamoten utsågs. Om valberedningen därefter inte längre har minst tre ledamöter 
skall styrelsens ordförande verka för att ny ledamot utses enligt de principer som anges ovan. Om ej särskilda 
skäl föreligger skall dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast mindre 
förändringar i röstetal ägt rum eller förändringen inträffar senare än två månader före årsstämman. 



 
 
Aktieägare som utsett ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny ledamot i 
valberedningen. 

 
Valberedningens uppgifter 
Valberedningen skall bereda och till årsstämman lämna förslag till: 

• val av ordförande på stämman 

• val av styrelsens ordförande respektive ledamöter i bolagets styrelse  

• val av revisor och i förekommande fall revisorssuppleant 

• förslag på ersättning till styrelseordförande, styrelseledamöter, revisor samt i förekommande fall 
utskottsarbete 

• principer för fastställande av valberedningen 

Styrelsen ordförande skall på lämpligt sätt delge valberedningen information om styrelsens kompetensprofil 

och arbetsformer. 

 

Sammanträden 
Valberedningen skall sammanträda när så erfordras för att denna skall kunna fullgöra sina uppgifter, dock 
minst två gånger årligen. Kallelse till sammanträde utfärdas av valberedningens ordförande (undantag för det 
första sammanträdet som sammankallas av styrelsens ordförande). Ledamot kan begära att valberedningen 
skall sammankallas. 
Valberedningen är beslutför om minst hälften av ledamöterna deltar. Beslut i ärende får dock inte fattas om 
inte, såvitt möjligt, samtliga ledamöter fått tillfälle att delta i ärendets behandling. Som valberedningens beslut 
gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande ledamöterna röstar eller, vid lika röstetal, den 
mening som biträdes av valberedningens ordförande. 

Redogörelse för valberedningens arbete i form av förslag och yttrande från valberedningen skall i god tid innan 

årsstämma offentliggöras på bolagets hemsida. 

 
Ändringar av dessa instruktioner 
Valberedningen skall löpande utvärdera dessa instruktioner och valberedningens arbete och till årsstämman 
lämna förslag på sådana ändringar av denna instruktion som valberedningen bedömt vara lämpliga. 
 
Bilaga 5 
Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen (punkt 15)  
Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner styrelsens förslag beträffande principer för ersättning och andra 
anställningsvillkor för verkställande direktören och ledande befattningshavare i enlighet med följande: 
Ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare utgörs av grundlön, rörlig 
ersättning, pension samt övriga ersättningar. Alla pensionsförmåner är avgiftsbestämda. Rörliga ersättningar 
bereds och beslutas av styrelsen.  
 
Fördelning mellan grundlön och, i förekommande fall, rörlig ersättning skall stå i proportion till 
befattningshavares ansvar och befogenheter. Den rörliga ersättningen är maximerad för verkställande 
direktören till maximalt 30 procent av årslönen. För andra ledande befattningshavare är den rörliga 
ersättningen maximerad till 0-30 procent av en årslön. Den rörliga ersättningen för verkställande direktören 
och andra ledande befattningshavare baseras på utfallet av kvantitativa parametrar jämfört med fastställda 
mål. De kvantitativa parametrarna är hänförliga till bolagets börskursutveckling, utvecklingen av operativa 
driften och respektive verksamhetsårs fokusfrågor.  
 



 
 
I den mån stämmovald styrelseledamot utför arbete för bolagets räkning vid sidan av styrelsearbetet, ska 
marknadsmässig kontant ersättning för sådant arbete kunna utgå enligt beslut av styrelsen.  
Styrelsen får frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. 
 
Bilaga 6 
Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier (punkt 16) 
Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna 
aktier. Förvärv får ske av högst så många aktier att det egna innehavet vid var tid inte överstiger tio procent av 
samtliga aktier i bolaget efter makulering och vidare förutsatt att det efter återköp fortfarande finns full 
täckning för bolagets bundna egna kapital.  
 
Ovanstående bemyndiganden får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen och längst till årsstämman år 2020. 
Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm och får endast ske till ett pris inom det på börsen vid var tid registrerade 
kursintervallet.  
 
Syftet med ovanstående bemyndigande att förvärva aktier är att fortlöpande kunna anpassa bolagets 
kapitalstruktur till bolagets kapitalbehov och därmed kunna bidra till ökat aktieägarvärde. Återköpta aktier 
avses att makuleras vid årsstämman 2020.  
 
Beslutet förutsätter biträde av aktieägare med två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som 
är företrädda vid bolagsstämman. 
 
 


