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Kommuniké från årsstämman i Acarix
Årsstämman 2022 i Acarix AB ("Acarix" eller "Bolaget") hölls idag den 11 maj 2022 i Stockholm varvid
aktieägarna fattade följande beslut.
Fastställande av resultat- och balansräkningen
Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i Acarix samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
Vinstdisposition
Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna samt att tidigare balanserade
medel, inklusive överkursfond samt årets resultat balanseras i ny räkning.
Ansvarsfrihet
Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2021.
Val av styrelse och revisor samt arvodering
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter
utan styrelsesuppleanter. Det beslutades vidare att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som
revisor.
Vidare beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvodet till styrelsens ledamöter ska
uppgå till totalt 1 000 000 kronor (1 000 000 kronor föregående år) och utgå till styrelsens och
utskottens ledamöter enligt följande:



400 000 SEK (400 000 SEK) till styrelseordföranden och 200 000 SEK (200 000 SEK) till övriga
ledamöter; och
0 SEK (0 SEK) till ordföranden i revisions- respektive ersättningsutskottet och övriga ledamöter
av utskotten.

Vidare beslutades att arvode till revisor skulle utgå enligt godkänd räkning.
Till styrelseledamöter omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, Marlou Janssen-Counotte,
Ulf Rosén, Fredrik Buch och Philip Siberg. Philip Siberg omvaldes som styrelseordförande.
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvaldes som revisor för Bolaget. Öhrlings
PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att auktoriserade revisorn Cecilia Andrén Dorselius kommer
fortsätta vara huvudansvarig.
Principer för utseende av valberedningen
Årsstämman beslutade att anta principer för utseende av en valberedning i enlighet med
valberedningens förslag (oförändrade från föregående år).

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att anta riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare (oförändrade från föregående år).
Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att intill nästa
årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller
teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, till ett antal motsvarande
maximalt tjugo (20) procent av det totala antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten för årsstämman, att
betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning.
Att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission utan företrädesrätt för aktieägarna enligt ovan är
främst i syfte att kunna anskaffa nytt kapital för att öka Bolagets flexibilitet eller i samband med förvärv.
Utgivande av nya aktier med stöd av bemyndigandet ska genomföras på sedvanliga villkor under
rådande marknadsförhållanden.
Personaloptionsprogram
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att införa ett personaloptionsprogram för
ledande befattningshavare, övriga anställda och övriga nyckelpersoner i Bolaget och koncernen i Sverige,
Danmark, Tyskland och USA genom emission och överlåtelse av högst 3 500 000 teckningsoptioner, till
följd varav Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 30 000 kronor. Teckningsoptionerna ska
medföra rätt till nyteckning av aktier Bolaget.
Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma
Bolaget och Acarix Incentives AB, org.nr 559102-0044, och annat koncernbolag. Teckningsoptionerna
emitteras vederlagsfritt.
Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget under perioden från och med den 15
januari 2023 till och med den 31 maj 2026. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget
mot kontant betalning enligt en teckningskurs som motsvarar 130 procent av den volymviktade
genomsnittskursen på Nasdaq First North Premier Growth Market under perioden från och med den 30
december 2022 till och med den 13 januari 2023.
Personaloptionsprogrammet ska erbjudas vid ett eller flera tillfällen till (i) samtliga nuvarande och
tillkommande ledande befattningshavare och övriga anställda i koncernens verksamhet i Sverige,
Danmark, Tyskland eller USA fram till och med den 15 januari 2023 samt (ii) de nuvarande och
tillkommande nyckelpersoner som (personligen eller via bolag) är verksamma i koncernens verksamhet i
Sverige, Danmark, Tyskland.
Tilldelade personaloptioner tjänas in under tre år enligt följande:
 40 procent av tilldelade personaloptioner tjänas in den 31 januari 2023, och
 60 procent av tilldelade personaloptioner tjänas in i linjärt kvartalsvis från den 1 februari 2023 till
och med den 1 mars 2026.
Intjäning förutsätter att deltagaren är fortsatt aktiv inom koncernen och inte har sagt upp sin anställning
eller sitt konsultavtal per dagen då respektive intjäning sker. För det fall deltagare upphör att vara anställd

eller säger upp sin anställning i koncernen före en intjäningsdag, får redan intjänade personaloptioner
utnyttjas vid ordinarie tid för utnyttjande enligt nedan men vidare intjäning sker inte.
Personaloptionerna tilldelas vederlagsfritt. Personaloptionerna ska regleras i särskilda avtal med
respektive deltagare. Innehavaren kan utnyttja tilldelade och intjänade personaloptioner under perioden
från intjänandedatum till och med den 31 maj 2026. Styrelsen äger rätt att begränsa antalet tillfällen för
leverans av aktier under utnyttjandeperioden.
Ny aktie som tecknats genom utnyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning första gången
på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats vid
Bolagsverket och aktierna införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
För detaljerade villkor avseende besluten på stämman enligt ovan hänvisas det till kallelsen och
årsredovisningen samt valberedningens förslag som finns tillgängligt på Bolagets hemsida,
www.acarix.com.
För mer information, kontakta:
Helen Ljungdahl Round, VD, tel +1 267 809 1225, +46 730 770283, email helen.round@acarix.com
Christian Lindholm, CFO, tel +46 705 118333, email Christian.lindholm@acarix.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den
tidpunkt som anges av företagets nyhetsdistributör, GlobeNewswire.
Om Acarix
Acarix är ett svenskt medicintekniskt bolag som utvecklar innovativa lösningar för snabb AI-baserad uteslutning av
kranskärlssjukdom (CAD). Det CE-märkta CADScor® System, som även har fått DeNovo-godkännande från FDA, är avsett för
patienter som upplever bröstsmärta med misstänkt kranskärlssjukdom, och har utformats för att bidra till att minska miljontals
fall av onödig, invasiv och kostsam diagnostik. Med hjälp av en icke-invasiv metod beräknar CADScor-systemet på mindre än 10
minuter en patientspecifik s.k. CAD-score som med minst 96 procents säkerhet kan utesluta kranskärlssjukdom (i en population
med cirka 10 procents förekomst av CAD). Acarix är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market (ticker: ACARIX).
Redeye AB (+46 (0)8 121 576 90, certifiedadviser@redeye.se) är bolagets Certified Adviser. För mer information besök
www.acarix.com.

