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Kommuniké från årsstämma i Invent Medic Sweden AB (publ)
Idag, den 3 maj 2018, hölls årsstämma i Invent Medic Sweden AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som
fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.
Resultatdisposition
Stä mma n beslutade a tt disponera över bolagets förlus t enligt s tyrelsens förslag i å rs redovisningen. Stämman beslutade
vida re a tt ingen utdelning lämnas för rä kenskapså ret 2018. Stämman beslutade hä rutöver a tt ge a ns va rsfrihet för s tyrelsen
och verks tällande direktören för rä kenskapsåret 2018.
Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer samt fastställande av arvoden åt
styrelsen och revisorerna
Stä mma n beslutade a tt s tyrelsen ska bestå a v fem ordina rie s tyrelseledamöter och ingen s tyrelsesuppleant samt a tt
s tyrelsea rvode ska utgå med tre prisbasbelopp till styrelsens ordföra nde och va rdera ett och ett hal vt prisbasbelopp till
övriga ordina rie s tyrelseledamöter. Vi dare beslutade s tämman att ett revisionsbolag ska utses samt a tt a rvode till revis or
s ka utgå enligt godkänd rä kning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.
Val av styrelse och revisor
Stä mma n beslutade a tt Gun-Bri tt Fransson, Helena Liljedahl, La rs Persson, Joha n Wennerhol m och La rs Wilander omväl js
som ordina rie styrelseledamöter. Stä mman beslutade vida re a tt La rs Persson omväl js som styrelseordföra nde. Stämman
beslutade hä rutöver att bolagets revisionsbolag Öhrlings Pri cewa terhouseCoopers AB omväljs till slutet a v den å rsstämma
s om hålls nästa räkenskapsår.
Bemyndigande till Bolagets styrelse att genomföra nyemission
Stä mma n beslutade a tt bemyndiga s tyrelsen, att under tiden fram till nästa å rss tämma, kunna fa tta beslut om nyemission
a v ett antal aktier och/eller konverti bla skuldebrev och/eller teckningsoptioner som innebä r utgi vande eller berä tti ga r till
konvertering/teckning a v ett a ntal a ktier som sa mmanta get högs t mots va ra r 20 procent a v bolagets aktieka pital per dagen
för å rss tämman, med eller utan a vvikelse frå n aktieäga rnas företrä desrä tt samt med eller utan bes tämmelse om apport
el ler eljest med vi llkor. Stä mman beslutade även att bemyndigandet ska kunna utnyttjas vi d ett eller fl era tillfällen.
Övrigt
Stä mman beslutade a tt bemyndiga styrelsen, eller den styrelsen utser, att vi dta de eventuella s märre justeringar i s tämmans
bes lut som kan visa sig nödvä ndiga vi d registrering av beslut.
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Om Invent Medic

Invent Medic Sweden AB (Invent Medic) är ett svenskt bolag som utvecklar innovativa produkter i syfte att förbättra kvinnors hälsa och
livskvalitet. Bolagets produkter ska vara säkra, effektiva och lätta att använda. De färdiga produkterna inom kvinnohälsa säljs under det egna
varumärket Arcamea. Invent Medics första produkt Efemia, ett CE-märkt och patenterat medicintekniskt hjälpmedel mot
ansträngningsinkontinens (SUI), minskade urinläckaget med i genomsnitt 77 procent vid användning i en klinisk studie. Produkten är baserad på
samma vetenskapliga princip som TVT-metoden, den främsta kirurgiska behandlingsmetoden för SUI. Invent Medics aktier är listade på
Spotlight Stock Market under förkortningen IMS, och aktiens ISIN-kod är SE0007603402. Mer information finns på www.inventmedic.com och
www.spotlightstockmarket.com.

