Bilaga 6
till protokoll fört vid
årsstämma den 15 juni 2020

Valberedningens förslag till årsstämman den 15 juni 2020 i Vitrolife AB (publ)
om inrättande av valberedning inför 2021 års årsstämma (punkten 15 på
dagordningen)
Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att en ny valberedning inför 2021
års årsstämma ska utses enligt följande.
1

Val av ledamöter m.m.

1.1

Styrelsens ordförande ska – senast vid utgången av tredje kvartalet 2020 –
kontakta de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna baserat på
ägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i augusti
månad före årsstämman och be dem utse en ledamot vardera att ingå i
valberedningen. Vid tillämpning av dessa principer ska en grupp aktieägare
anses som en ägare, om de är ägargrupperade i Euroclearsystemet eller har
offentliggjort och samtidigt till bolaget, via styrelsens ordförande, meddelat att
de träffat en överenskommelse om att genom ett samordnat utövande av
rösträtten inta en långsiktig gemensam hållning i fråga om bolagets förvaltning.
Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna avstår
från att utse ledamot i valberedningen, kontaktas nästföljande aktieägare i
ägarandel med uppdrag att utse ledamot i valberedningen. Fler än högst 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.
Mandatperioden ska löpa intill dess att ny valberedning har utsetts.

1.2

Styrelsens ordförande ingår i valberedningen.

1.3

Styrelsens ordförande är sammankallande till valberedningens första
sammanträde. För det fortsatta arbetet utses ordförande inom valberedningen,
vilken inte ska vara styrelsens ordförande.

1.4

Valberedningens sammansättning skall offentliggöras senast sex månader före
årsstämman i bolaget. Valberedningen ska fullgöra de uppgifter som följer av
Svensk kod för bolagsstyrning och ska lämna förslag till process för utseende
av ny valberedning.
Valberedningen kan inom sig, och genom adjungering av erforderlig ytterligare
ledamot/ledamöter, utse en för revisorstillsättning (enligt punkt 2.1 nedan)
särskilt utsedd valberedning. Sker sådant utseende ska även detta
offentliggöras enligt vad som anges ovan i denna punkt.
Härigenom skall alla aktieägare få kännedom om vilka personer som kan
kontaktas i nomineringsfrågor.

1.5

Om någon av de aktieägare som utsett ledamot till valberedningen avyttrar en
väsentlig del av sina aktier i bolaget innan valberedningens uppdrag slutförts,
ska den ledamot som aktieägaren utsett, om valberedningen så beslutar, avgå
och ersättas av ny ledamot som utses av den aktieägare som vid tidpunkten är

den störste ägarregistrerade eller på annat sätt kände aktieägaren som ej redan
är representerad i valberedningen. Skulle någon av ledamöterna i
valberedningen upphöra att representera den aktieägare som utsett ledamoten
innan valberedningens uppdrag slutförts, ska sådan ledamot, om
valberedningen så beslutar, ersättas av ny ledamot utsedd av aktieägaren. Om
ägarförhållandena eljest väsentligen ändras innan valberedningens uppdrag
slutförts ska, om valberedningen så beslutar, ändring ske i sammansättningen
av valberedningen enligt ovan angivna principer.
2

Valberedningens uppgifter

2.1

Valberedningen skall bereda och till bolagsstämman lämna förslag till
-

val av ordförande på årsstämman.

-

beslut om antalet styrelseledamöter.

-

val av och beslut om arvode till styrelsens ordförande respektive
ledamöter i bolagets styrelse.

-

val av och beslut om arvode till revisor och revisorssuppleant (i
förekommande fall).

-

val av och beslut om arvode till ledamöter avseende annan särskild
kommitté eller utskott som bolagsstämman kan besluta om att tillsätta.

-

process för utseende av ny valberedning och förändringar i instruktionen
för valberedningen.

2.2

Valberedningens förslag ska tillställas bolaget genom styrelsens ordförande
senast sex veckor före bolagsstämma där styrelse- eller revisorsval skall äga
rum. Förslag skall så långt det är möjligt innefatta alla de uppgifter som
erfordras så att bolaget med ledning härav kan uppfylla den
informationsskyldighet som åligger bolaget enligt aktiebolagslagen, börsens
regelverk, god sed för aktiemarknadsbolag och andra tillämpliga
regler/rekommendationer.

2.3

Styrelsens ordförande ska på lämpligt sätt delge valberedningen information om
styrelsens kompetensprofil och arbetsform.

3

Sammanträden

3.1 Valberedningen skall sammanträda när så erfordras för att denna skall kunna
fullgöra sina uppgifter, dock minst en gång per mandatperiod. Kallelse till
sammanträde utfärdas av valberedningens ordförande (undantag punkt 1.3).
Ledamot kan begära att kommittén skall sammankallas.
3.2 Valberedningen är beslutför om minst tre ledamöter 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.
3.3 Vid valberedningens sammanträden ska föras protokoll, som undertecknas eller
justeras av ordföranden och den ledamot valberedningen utser. Protokollen ska
förvaras i enlighet med vad som gäller för styrelseprotokoll.
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Styrelsens förslag till årsstämman den 15 juni 2020 i Vitrolife AB (publ) om
bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission (punkten 16 på
dagordningen)
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma,
vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut att genom nyemission öka bolagets aktiekapital med
högst 2 213 400 kronor genom nyemission av högst 10 850 000 aktier. Styrelsen skall kunna
besluta om nyemission av aktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
och/eller mot kontant betalning, betalning genom apport, genom kvittning eller i övrigt med
villkor enligt 2 kap. 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen.
Emissionskursen skall sättas så nära marknadsvärdet för bolagets aktie som är möjligt.
Styrelsen skall äga bestämma villkoren i övrigt för nyemissioner enligt detta bemyndigande
samt vem som skall äga rätt att teckna de nya aktierna. Skälet till att styrelsen skall kunna
fatta beslut om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller mot
kontant betalning, betalning genom apport, genom kvittning eller i övrigt med villkor enligt
ovan är att bolaget skall kunna emittera aktier i samband med förvärv av bolag eller rörelser,
samt kunna göra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till bolaget.
Styrelsen föreslår vidare att styrelsen eller den styrelsen utser skall bemyndigas av stämman
att vidta de smärre ändringar av stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband
med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.
Om bemyndigandet utnyttjas i sin helhet kommer detta att motsvara en utspädning om
knappt 10 procent av aktierna och rösterna i bolaget.
För beslut enligt styrelsens förslag erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare
representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman
företrädda aktierna.
Göteborg i maj 2020
Vitrolife AB (publ)
Styrelsen

