Protokoll fört vid årsstämma i Stockholm den 9 maj 2022 med
aktieägarna i MedCap AB (publ), 556617-1459

§1
Stämman öppnades av Karl Tobieson vilken även utsågs att såsom ordförande leda förhandlingarna.
§2
Kristina Ekblad valdes att föra protokollet.
§3
Beslöts att godkänna den röstlängd som upprättats av bolaget, bilaga 1.
Det noterades att 7 594 877 aktier och röster var företrädda vid stämman, antingen fysiskt, genom ombud
eller genom poströstning.
§4
Godkändes den i kallelsen angivna föredragningslistan att utgöra dagordning vid stämman.
§5
Att jämte ordföranden underteckna dagens protokoll utsågs Claes Murander.
§6
Det noterades att kallelse till årsstämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 8 april 2022 och
varit tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 5 april 2022, samt att det den 8 april 2022 annonserades i
Svenska Dagbladet att kallelse skett.
Stämman konstaterades därefter vara i behörig ordning sammankallad.
§7
Verkställande direktören höll ett anförande där han kommenterade utvecklingen och väsentliga händelser
under verksamhetsåret 2021.
§8
Det konstaterades att årsredovisningen och revisionsberättelsen för bolaget samt koncernredovisningen och
revisionsberättelsen avseende räkenskapsåret 2021-01-01-2021-12-31, hade hållits tillgängliga hos bolaget
och på bolagets webbplats tre veckor före stämman samt sänts till aktieägare som begärt det.
Stämman konstaterade att årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och
koncernrevisionsberättelse framlagts i behörig ordning.
§ 9 a-c)
Beslöts fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen
koncernbalansräkningen avseende räkenskapsåret 2021-01-01-2021-12-31.

och

Beslöts i enlighet med styrelsen och verkställande direktörens förslag att bolagets disponibla vinstmedel
balanseras i ny räkning.
Beslöts att bevilja styrelsens nuvarande och tidigare ledamöter och verkställande direktörerna ansvarsfrihet
för förvaltningen av bolagets angelägenheter avseende räkenskapsåret 2021-01-01-2021-12-31. Det
noterades att verkställande direktören och de styrelseledamöter som är aktieägare inte deltog i beslutet samt
att beslutet fattades med erfoderlig majoritet.
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§ 10
Beslöts att godkänna styrelsens ersättningsrapport.
§ 11
Beslöts att styrelsearvodet ska uppgå till 1 125 000 kronor att fördelas till de ledamöter som inte är
anställda i bolaget, varav 425 000 kronor till ordföranden, 175 000 kronor vardera till övriga av stämman
utsedda ledamöter.
Beslöts att arvodet till revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning.
§ 12
Beslöts att antalet på årsstämman valda styrelseledamöter skulle vara fem (5) ordinarie ledamöter utan
suppleanter.
§ 13
Beslöts att, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, välja Karl Tobieson, Anders Hansen, David Jern,
Lena Söderström och Anna Törner till styrelseledamöter. Beslöts vidare att välja Karl Tobieson till
styrelsens ordförande.
Beslöts att välja KPMG AB som revisionsfirma med Fredrik Sjölander som huvudansvarig revisor för tiden
intill dess nästa årsstämma hållits.
§ 14
Beslöts att anta valberedningens förslag om principer för tillsättande av valberedning i enlighet med
bilaga 2.
§ 15
Beslöts att anta styrelsens förslag till ersättningsprinciper och andra anställningsvillkor för ledande
befattningshavare i enlighet med bilaga 2.
§16
Beslöts, med erforderlig majoritet, att anta styrelsens förslag till emissionsbemyndigande i enlighet med
bilaga 2. Det noterades att Sveriges Aktiesparares Riksförbund och Leo Gillholm reserverade sig mot
förslaget.
§ 17
Beslöts, med erforderlig majoritet, att anta styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta
om återköp av aktier i enlighet med bilaga 2.
§18
Beslöts, med erforderlig majoritet, att anta styrelsens förslag om ändring av bolagsordning i enlighet med
bilaga 2.
§19
Då intet vidare förekom, förklarade ordförande stämman avslutad.
________________________
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Vid protokollet

Kristina Ekblad
Justeras

Karl Tobieson

Claes Murander
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KALLELSE ARSSTAMMA

| MEDCAP

AB (PUBL) DEN 9 MAJ 2022

Aktiedgarna i MedCap AB (publ), "Bolaget”, kallas harmed till arsstamma
maj 2022, kl. 16.00 pa IVA, Grev Turegatan 16 i Stockholm.

mandagen

den 9

Styrelsen har, i enlighet med 7 kap. 4a § aktiebolagslagen och Bolagets bolagsordning,
beslutat att aktiedgarna ska ha ratt att utdva sin rostratt per post fore arsstamman.
Foljaktligen kan aktiedgare valja att utdva sin rostratt vid stamman genom att narvara
personligen, genom fullmakt eller genom postréstning.
Réstning vid arsstamman
Den som 6nskar utdva sin rostratt vid arsstémman ska:
e
dels vara inférd iden av Euroclear Sweden AB férda aktieboken fredagen den 29 april
2022, alternativt om

e

aktierna

ar forvaltarregistrerade,

begara

att forvaltaren

rostrattsregistrerar aktierna i sddan tid att omregistreringen ar genomférd tisdagen
den 3 maj 2022, och
dels ha anmalt sin avsikt att delta till Bolaget enligt anvisningar i avsnittet "Anmadlan
om deltagande personligen eller genom fullmakt” eller genom att ha avgett sin
postrést enligt anvisningarna i avsnittet "Postrostning” senast tisdagen den 3 maj
2022.

Anmalan om deltagande personligen eller genom fullmakt
Den som 6nskar delta vid arsstamman personligen eller genom fullmakt ska anmala sin
avsikt att delta till MedCap AB (publ), Engelbrektsgatan 9-11, 114 32 Stockholm eller med epost till info@medcap.se.

Vid anméalan

anges

namn,

person/organisationsnummer,

adress,

telefonnummer och antal aktier samt antal bitraden (hogst tva) som ska delta pa stamman.
Aktiedgare som foretrads genom ombud ska utfarda skriftlig fullmakt for ombudet. Ett
fullmaktsformular finns tillgangligt pa Bolagets webbplats, www.medcap.se.
Fullmaktsformularet kan ocksa erhallas hos Bolaget eller bestallas per e-post enligt ovan.
Fullmakten bor i god tid fore stamman insédndas till Bolaget under ovanstdende adress.
Behorighetshandlingar i original ska kunna uppvisas vid stamman. Den som foretrader
juridisk person ska bifoga kopia av registreringsbevis som utvisar behérig firmatecknare.
Postrostning
Aktieagare som dnskar utdva sin rostratt genom postrostning ska anvanda det formular for
postrostning och folja de anvisningar som finns tillgéngliga pa Bolagets webbplats,
www.medcap.se. Postrosten ska vara Bolaget till handa senast tisdagen den 3 maj 2022.
Formularet bor i god tid fore stamman skickas med post till Bolaget pa adress MedCap AB,
Engelbrektsgatan 9-11, 114 32 Stockholm eller med e-post till info@medcap.se. Aktiedgaren far
inte forse postrosten med sarskilda instruktioner eller villkor. Om sa sker, ar rosten ogiltig.
Ytterligare anvisningar och villkor framgar av postréstningsformularet.
Den som vill dra tillbaka en inlamnad postrost och istallet utdva sin rostratt genom att delta
vid arsstamman personligen eller genom ombud maste anmala detta till Bolaget senast
tisdagen den 3 maj 2022.
Arenden och férslag till dagordning
1. Val av ordférande pa stamman.
2. Val av protokollférare.
3. Upprattande och godkannande av rostlangd.
4. Godkannande av dagordning.
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5. Val av en eller tva justeringspersoner att jamte ordféranden justera protokollet.
6. Provning av om stamman blivit behérigen sammankallad.
7. Anférande fran Verkstallande Direktor
8. Framlaggande av arsredovisningen och revisionsberattelsen samt koncernredovisningen
och koncernrevisionsberattelsen for perioden 1januari 2021 — 31 december 2021.
9. Beslut om
a) faststallande av balans- och resultatrakningen samt koncernbalansrakningen och
koncernresultatrakningen for perioden 1 januari 2021 — 31 december 2021,
b) dispositioner betraffande Bolagets vinst eller forlust enligt den faststallda
balansrakningen,

och

c) ansvarsfrihet for styrelseledamoterna och verkstallande direktdren.
10. Beslut om godkannande av ersattningsrapport
11. Faststallande av arvoden till styrelsens ledamoter och revisorn.
12. Faststallande av det antal styrelseledaméter, styrelsesuppleanter och revisorer som ska
valjas av stamman.
13. Val av styrelseledamoter, styrelsesuppleanter och revisorer
14. Beslut om principer for tillsattande av valberedning
15. Beslut om faststallande av principer for ersattning och andra anstallningsvillkor for
bolagsledningen
16. Beslut om emissionsbemyndigande.
17. Beslut om bemyndigande for styrelsen att besluta om férvarv och dverlatelse av Bolagets
egna aktier
18. Beslut om andring av bolagsordningen

19. Arsstammans avslutande.
Styrelsens beslutsforslag
Utdelning (punkt 9 b)
Styrelsen foéreslar ingen utdelning.
Beslut om godkannande av ersattningsrapport (punkt 10)
Styrelsen foreslar att stamman
beslutar om godkdnnande
ersattningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

av

styrelsens

rapport

Beslut om faststallande av principer for ersattning och andra anstallningsvillkor
bolagsledningen (punkt 15)
Riktlinjerna nedan éverensstdmmer med riktlinjer antagna pd drsstdmman 2021 med
tilldgg avseende rérlig ersattning kopplad till IGngsiktigt teckningsoptionsprogram.

over

for
ett

Dessa riktlinjer omfattar ledningen i Medcap AB. Riktlinjerna ska tillampas pa ersattningar
som avtalas, och forandringar som gors i redan avtalade ersattningar, efter det att riktlinjerna
antagits av arsstamman 2022. Riktlinjerna omfattar inte ersattningar som beslutas av
bolagsstamman.
Riktlinjernas framjande av Bolagets affdrsstrategi, Idngsiktiga intressen och hdllbarhet
En framgangsrik implementering av Bolagets affarsstrategi och tillvaratagandet av Bolagets
langsiktiga intressen, inklusive dess hallbarhet, forutsatter att Bolaget kan rekrytera och
behalla kvalificerade medarbetare. For detta kravs att Bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig
ersattning. Dessa
riktlinjer mdjliggdér att ledande befattningshavare kan erbjudas en
konkurrenskraftig totalersattning.
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| Bolaget har inrattats ett langsiktigt teckningsoptionsprogram.
Det har beslutats av
bolagsstamman och omfattas darfor inte av dessa riktlinjer. Programmen omfattar dels VD
och dels ledningen i Bolaget och ledningarna i Bolagets dotterbolag. Rérlig kontantersattning
som omfattas av dessa riktlinjer ska syfta till att framja Bolagets affarsstrategi och langsiktiga
intressen,

inklusive

dess

hallbarhet.

Deltagarna

i LTIP

2021/2024

kan

erhédlla

en

ersattning, forutsatt att vissa parametrar kopplade till EBITDA tillvaxt uppfylls, som
mellan

38%

och 76%

av vad deltagarna

kontant

motsvarar

erlagt fér de forvarvade teckningsoptionerna.

EBITDA

tillvaxten ska vara minimum 15% och linjart upp till 25% f6r att maximal ersattning ska utga.
Matningarna sker i juni efterféljande rdkenskapsar varvid 3/7 av ersattningen kan utga i juni

2023,

2/7

kan

utgd

teckningsoptionerna
den 1 juni 2025.

i juni

2024

och

2/7

fér férvarv av aktier

kan
under

utgd

i juni

perioden

2025.

fr.o.m. den

Deltagaren
1 december

kan

utnyttja

2024

t.o.m.

Formerna av ersdttning m.m.
Ersattningen ska vara marknadsméssig
och far bestd av féljande komponenter: fast
kontantlon, rorlig kontantersattning, pensionsférmaner och andra formaner. Bolagsstamman
kan darutdver — och oberoende av dessa riktlinjer — besluta om exempelvis aktie- och
aktiekursrelaterade
ersattningar.
Uppfyllelse
av
kriterier
for
utbetalning
av
rorlig
kontantersattning ska kunna matas under en period om ett eller flera ar. For verkstallande
direktéren far den
rérliga kontantersadttningen
uppga
till hogst 75 procent av den
sammanlagda fasta kontantlénen under matperioden for sddana kriterier/av den fasta arliga
kontantlonen. For ovriga ledande befattningshavare far den rorliga kontaktersattningen
uppga till hoégst 50 procent av den sammanlagda fasta kontantlénen under matperioden for
sddana kriterier/av den fasta arliga kontantlénen.
For verkstallande
direktoren
ska
pensionsformaner,
innefattande
sjukférsakring, vara
premiebestamda.
Rorlig
kontantersattning
ska
inte
vara
pensionsgrundande.
Pensionspremierna for premiebestamd pension ska uppga till hogst 35 procent av den fasta
arliga
kontantlénen.
For
o&vriga
ledande
befattningshavare
ska
pensionsférmaner,
innefattande sjukférsakring, vara premiebestamda om inte befattningshavaren omfattas av
formansbestamd pension enligt tvingande kollektivavtalsbestammelser.
Andra formaner far innefatta bla. livforsakring, sjukvardsférsakring och bilféorman. Sadana
formaner far sammanlagt uppga till hogst 5 procent av den fasta arliga kontantléonen.
Betraffande anstaliningsférhallanden som lyder under andra regler an svenska far, savitt avser
pensionsformaner och andra férmaner, vederborliga anpassningar ske for att félja tvingande
sadana regler eller fast lokal praxis, varvid dessa riktlinjers dvergripande dndamal sa langt
mojligt ska tillgodoses.
Upphdérande av anstallning
Vid uppsagning fran Bolagets sida far uppsagningstiden vara hogst tolv manader. Fast
kontantlon under uppsagningstiden och avgangsvederlag far sammantaget inte dverstiga ett
belopp Mmotsvarande den fasta kontantlénen for tva ar for verkstallande direktéren och sex
manader for 6vriga ledande befattningshavare. Vid uppsagning fran befattningshavarens sida
far uppsagningstiden vara hégst sex manader, utan ratt till avgangsvederlag.
Darutdver kan ersattning for eventuellt atagande om konkurrensbegransning utgd. Sadan
ersattning ska kompensera for eventuellt inkomstbortfall och ska endast utgd i den
utstrackning
som
den
tidigare
befattningshavaren
saknar
ratt till avgangsvederlag.
Ersattningen ska baseras pa den fasta kontantlénen vid tidpunkten for uppsagningen / uppga
till hogst 100 procent av den fasta kontantlénen vid tidpunkten for uppsagningen, om inte
annat foljer av tvingande kollektivavtalsbestammelser.
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Kriterier for utdelning av rérlig kontantersattning m.m.
Den rorliga kontantersattningen ska vara kopplad till forutbestamda och matbara kriterier
som kan vara finansiella eller icke-finansiella. De kan ocksa utgéras av individanpassade
kvantitativa eller kvalitativa mal. Kriterierna ska vara utformade sa att de framjar Bolagets
affarsstrategi och langsiktiga intressen, inklusive dess hallbarhet, genom att exempelvis ha en
tydlig koppling till affarsstrategin eller framja befattningshavarens langsiktiga utveckling. Nar
matperioden for uppfyllelse av kriterier for utbetalning av rorlig kontantersattning avslutats
ska beddmas/faststéllas i vilken utstrackning kriterierna uppfyllts. Styrelsen ansvarar for
beddbmningen. Savitt avser rorlig kontantersattning till 6vriga befattningshavare ansvarar
verkstallande direktoren for bedomningen.
Lon och anstdllningsvillkor for anstallda
Vid
beredningen
av styrelsens
forslag
till dessa
ersattningsriktlinjer
har
16n
och
anstallningsvillkor for Bolagets anstadllda beaktats genom
att uppgifter om anstalldas
totalersattning, ersattningens komponenter samt ersattningens 6kning och ékningstakt 6ver
tid har utgjort en del av styrelsens beslutsunderlag vid utvarderingen av skaligheten av
riktlinjerna och de begransningar som foljer av dessa.
Beslutsprocessen for att faststdlla, se ver och genomfoéra riktlinjerna
Styrelsen ska bereda och fatta beslut om forslag till riktlinjer for ersattning till ledande
befattningshavare. Styrelsen ska uppratta forslag till nya riktlinjer atminstone vart fjarde ar och
lagga fram forslaget for beslut vid arsstamman. Riktlinjerna ska gélla till dess att nya riktlinjer
antagits av bolagsstamman. Styrelsen ska aven folja och utvardera program for rorliga
ersattningar for bolagsledningen, tillampningen av riktlinjer for ersattning till ledande
befattningshavare samt géllande ersattningsstrukturer och ersattningsnivaer i Bolaget. Vid
styrelsens behandling av och beslut i ersattningsrelaterade fragor narvarar inte verkstallande
direktoren eller andra personer i bolagsledningen, i den man de berérs av fragorna.
Frangdaende av riktlinjerna
Styrelsen far besluta att tillfalligt frdnga riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns
sarskilda skal for det och ett avsteg ar noédvandigt for att tillgodose Bolagets langsiktiga
intressen, inklusive dess hallbarhet, eller for att sédkerstéalla Bolagets ekonomiska

barkraft. Som

angivits ovan ingar det i styrelsens uppgift att fatta beslut i ersattningsfragor, vilket innefattar
beslut om avsteg fran riktlinjerna.

Beslut om emissionsbemyndigande (punkt 16)
Styrelsen féreslar att arsstamman bemyndigar styrelsen att langst intill ndsta arsstamma
besluta om nyemission av aktier i Bolaget. Sddan emission ska kunna innebara avvikelse fran
aktiedgarnas foretradesratt att teckna nya aktier. Emissionen far medféra en sammanlagd
okning av antalet aktier med hoégst 10% av antalet utestdende aktier per dagen for denna
kallelse. Betalning genom apport eller kvittning ska kunna ske. Bemyndigandet ska inom ovan
angivna ramar kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfallen. Skalen for avvikelse fran aktiedgarnas
foretradesratt ar att Bolaget ska ges mojlighet att, vid eventuellt féretagsforvary, kunna betala
hela eller del av képeskillingen med Bolagets aktier (s.k. apportemission), alternativt kunna
utdka agarkretsen med en eller flera agare. Grunden fér emissionskursen ska vara en
beddmning av aktiernas marknadsvarde. Arsstamman foreslas vidare bemyndiga styrelsen,
verkstallande direktoren eller den styrelsen férordnar, att vidta de smarre justeringar som kan
visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.
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Beslutet forutsatter bitrade av aktiedgare med tva tredjedelar av sadval de avgivna rosterna som
de aktier som ar foretradda vid bolagsstamman.
Beslut om bemyndigande for styrelsen att besluta om férvarv och éverlatelse av Bolagets
egna aktier (punkt 17)
Styrelsen féreslar att arsstdmman fattar beslut om bemyndigande for styrelsen att besluta om
forvarv av egna aktier. Forvary far ske av hogst sd manga aktier att det egna innehavet vid var
tid inte dverstiger tio procent av samtliga aktier i Bolaget efter makulering och vidare forutsatt
att det efter aterkop fortfarande finns full tackning for Bolagets bundna egna kapital.
Ovanstaende
bemyndiganden
far utnyttjas vid ett eller flera tillfallen och langst till
arsstamman ar 2023. Forvarv ska ske pa Nasdaq Stockholm och far endast ske till ett pris inom
det pa bérsen vid var tid registrerade kursintervallet.
Styrelsen foreslar vidare att arsstamman
bemyndigar styrelsen att avyttra av Bolaget
innehavda egna aktier. Overldtelse far ske pd Nasdaq Stockholm eller, med awvikelse fran
aktiedgarnas foretradesratt, i samband med forvary av bolag eller verksamheter. Overlatelse
far ske vid ett eller flera tillfallen under tiden fram till arsstamman 2023. Det maximala antalet
aktier som far overlatas far inte 6verstiga det antal aktier som innehas vid tidpunkten for
styrelsens beslut.
Overlatelse far endast ske till ett pris som ligger inom det vid var tid
registrerade kursintervallet. Vid dverlatelse pd annat satt an pa Nasdaq Stockholm ska priset
faststallas sd att det inte understiger vad som ar marknadsmassigt, varvid dock en
marknadsmassig rabatt i forhallande till borskurs far tillampas. Betalning for éverlatna aktier
ska erldggas kontant, genom apport eller kvittning av fordran mot bolaget eller pa villkor enligt
2 kap. 5 § aktiebolagslagen.
Syftet med ovanstaende bemyndiganden att forvarva aktier ar dels att fortlopande kunna
anpassa Bolagets kapitalstruktur till Bolagets kapitalbehov och darmed kunna bidra till dkat
aktieagarvarde och dels att mdjliggdra att framtida férvarv av féretag eller verksamheter kan
ske genom betalning med egna aktier.
Beslutet forutsatter bitrédde av aktiedgare med tva tredjedelar av saval de avgivna rosterna som
de aktier som ar foretradda vid bolagsstamman.
Beslut om andring av bolagsordningen (punkt 18)
Styrelsen foéreslar att arsstamman beslutar att andra bolagsordningen

i enlighet med

nedan:

Nuvarande lydelse
§2 Sate
Styrelsen skall ha sitt sate i Stockholms
stad i Stockholms lan. Arsstamma skall

Foreslagen lydelse
§2 Sate
Styrelsen ska ha sitt sate i Stockholms stad
i Stockholms lan. Bolagsstdmma ska

hallas i Solna eller Stockholm.

hallas i Solna eller Stockholm.

Beslutet forutsatter bitréde av aktiedgare med tva tredjedelar av saval de avgivna rosterna som
de aktier som ar foretradda vid bolagsstamman.
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Valberedningens beslutsforslag
Valberedningens forslag till beslut pa arsstamman

2022.

Ordférande pa stamman (punkt 1)
Valberedningen foreslar att Karl Tobieson valjs till ordférande for stamman
for honom, den som styrelsen istallet anvisar.

eller, vid férhinder

Arvoden till styrelse samt revisorer (punkt 11)
Valberedningen foreslar att styrelsearvode ska utgad med 425 000 kronor (oférandrat) till
styrelsens ordférande och 175 000 kronor (6kning fran 160 000 kronor) till envar av ovriga
ledamoter som inte ar anstallda i koncernen. Att arvode till revisor ska utga enligt godkand
rakning.
Antalet styrelseledamoter, suppleanter och revisorer (punkt 12)
Valberedningen foreslar att antalet styrelseledamoter ska vara fem
antalet revisorer ska vara en utan suppleant.

utan

suppleanter

samt

Val av styrelse och revisor (punkt 13)
Valberedningen foreslar att styrelseledamoéterna Karl Tobieson, Anders Hansen och David Jern
omvaljs till styrelseledamoter for tiden intill slutet av nasta arsstamma. Nina Rawal och Anders
Lundmark har avbéjt omval. Valberedningen foreslar nyval av Lena Séderstrom och Anna
Torner. Vidare foreslas att Karl Tobieson valjs till styrelsens ordférande,
Valberedningen féreslar att
valberedningen
att KPMG
huvudansvarig revisor.

KPMG AB valjs till revisor. For det fall KPMG AB valjs noterar
AB meddelat att Fredrik Sjélander kommer
att utses till

Principer for faststallande av valberedning (punkt 14)
Valberedningen foreslar att arsstamman beslutar om att faststalla principer for tillsdttande av
valberedningen i enlighet med nedan (oférandrade).
Principer for faststallande
Styrelsens ordférande ska - senast vid utgangen av tredje kvartalet i MedCaps verksamhetsar
varje ar — tillse att Bolagets rostmassigt tre storsta aktiedgare eller agargrupper, erbjuds att
vardera utse var sin ledamot att inga i valberedningen. Avstamningen baseras pa Euroclear
Sweden AB:s aktieagarforteckning (@gargrupperat) per den sista bankdagen i september eller
sadant annat underlag som aktiedgare eller agargrupper vid denna tid redovisar som beldgg
for sitt aktiedgande. Dar en eller flera aktiedgare avstar fran att utse ledamot i valberedningen,
ska ytterligare en eller flera av de nastfoljande aktiedgarna i agarandel erbjudas att utse
ledamot i valberedningen. Fler an fem ytterligare aktieagare behover dock inte kontaktas, om
inte styrelsens ordférande finner att det finns sarskilda skal dartill. Nar aktiedgare kontaktas
med forfragan om utseende av ledamot i valberedningen ska styrelsens ordférande uppstalla
erforderliga ordningsregler sdsom senaste svarsdag etc.
Valberedningen ska bestd av totalt minst tre ledamoter, inklusive styrelsens ordférande som
ingar i valberedningen och ar sammankallande till valberedningens forsta sammmantrade.
Valberedningens
valberedningen

den

sammansattning
ska, om

inte

ska

offentliggdras

ledamdterna

enas

om

sa

annat

roéstmassigt storste aktiedagaren. Styrelsens ordférande

snart
vara

den
den

utsetts.
ledamot

eller annan

Ordférande
som

utsetts

i
av

styrelseledamot ska
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dock inte vara valberedningens ordférande. Valberedningen ska inneha sitt mandat
valberedning utsetts. Arvode ska inte utga till valberedningens ledamoéter.

till ny

Ledamot ska lamna valberedningen om aktiedgaren som utsett denne ledamot inte langre
tillnor de tre rostmassigt storsta agarna eller agargrupperna. Om valberedningen darefter inte
langre har minst tre ledamoter ska styrelsens ordférande verka for att ny ledamot utses enligt
de principer som anges ovan. Om ej sarskilda skal foreligger ska dock inga férandringar ske i
valberedningens sammansattning om endast mindre férandringar i rostetal agt rum eller

forandringen intraffar senare an tvd manader fore drsstamman.
Aktiedgare som utsett ledamot i valberedningen
utse ny ledamot i valberedningen.
Valberedningens uppgifter
Valberedningen ska bereda och till arsstémman
e
e
e
o
e

ager ratt att entlediga sddan

ledamot och

lamna forslag till:

val av ordférande pa arsstadmman
val av styrelsens ordféorande respektive ledaméter i Bolagets styrelse
val av revisor och i forekommande fall revisorssuppleant
forslag pa ersattning till styrelseordférande, styrelseledamoter, revisor samt i
forekommande fall utskottsarbete
principer for faststallande av valberedningen

Styrelsen

ordférande

ska

pa lampligt satt delge valberedningen

information

om

styrelsens

kompetensprofil och arbetsformer.
Sammantrdaden
Valberedningen ska sammantrada nar sa erfordras for att denna ska kunna fullgéra sina
uppgifter,
dock
minst
tva
ganger
arligen.
Kallelse
till sammantrdde
utfardas
av
valberedningens ordférande (undantag for det forsta sammantradet som sammankallas av
styrelsens ordférande). Ledamot kan begara att valberedningen ska sammankallas.
Valberedningen ar beslutféor om minst halften av ledamoéterna deltar. Beslut i arende far dock
inte fattas om inte, savitt maojligt, samtliga ledamoter fatt tillfalle att delta i arendets
behandling. Som valberedningens beslut galler den mening for vilken mer an halften av de
narvarande ledamodterna
réstar eller, vid lika réstetal, den mening
som
bitrades av
valberedningens ordférande.
Redogoérelse for valberedningens

arbete

i form

av forslag och yttrande fran valberedningen

ska i god tid innan arsstamma offentliggéras pa Bolagets webbplats.
Andringar av dessa instruktioner
Valberedningen ska |6pande utvardera dessa instruktioner och valberedningens arbete och
till rsstamman lamna forslag pa sddana andringar av denna instruktion som valberedningen
beddtmt vara lampliga.
Aktiedgares ratt att begara upplysningar
Aktiedgare har ratt att begara upplysningar avseende arenden pa dagordningen eller Bolagets
ekonomiska situation i enlighet med 7 kap. 32 och 57 §8§ ABL. Upplysningar ska lamnas om det
enligt styrelsens bedémning kan ske utan vasentlig skada for Bolaget.
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Antal aktier och roster
Det totala antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten for utfardandet av kallelsen ar 14 807 353
stycken, vilket motsvarar totalt 14 807 353 roster. Bolaget innehar vid samma tidpunkt inga
egna aktier.
Handlingar
Samtliga
handlingar
enligt
aktiebolagslagen
halls
tillgdngliga
hos
Bolaget
pa
Engelbrektsgatan 9-11, Stockholm och pa Bolagets webbplats, www.medcap.se, senast tre
veckor fore stamman och sands genast och utan kostnad for mottagaren till de aktieagare
som sa dnskar och uppger sin postadress. Aven bolagsstdmmoaktieboken kommer att finnas
tillganglig hos Bolaget pad Engelbrektsgatan 9-11, Stockholm innan arsstamman.
Behandling av personuppgifter
For information om hur dina personuppgifter behandlas, vanlige se

https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Denna information IGmnades for offentliggdrande den 5 april 2022, kl. 08.30

Stockholm

i april 2022

Styrelsen for MedCap AB (publ)

For mer information, kontakta: Anders Dahlberg, verkstallande direktor, Telefon 46 704 269
262, e-post anders.dahlberg@medcap.se

Om

MedCap

MedCap bygger framgangsrika foretag inom Life Science for att forbattra manniskors liv.
MedCap férenar de stdrre bolagets styrka med de mindre bolagens entreprendériella kraft,
smidighet och affarsmannaskap.
MedCap handlas under symbolen MCAP
lasa pa hemsidan www.medcap.se.

pa NASDAQ

Stockholm. Mer information finns att

