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PRESSRELEASE

Kommuniké från årsstämma i Arcoma Aktiebolag den 25 maj 2021
Idag, den 25 maj 2021, hölls årsstämma i Arcoma Aktiebolag. Mot bakgrund av den pågående
covid-19-pandemin och i syfte att minska risken för smittspridning genomfördes årsstämman
enbart genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Nedan följer en
sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.
Beslut om fastställande av räkenskaper samt resultatdisposition
Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och
koncernbalansräkning. Årsstämman beslutade även att disponera över bolagets resultat i enlighet
med styrelsens förslag i årsredovisningens förvaltningsberättelse, innebärande att ingen
vinstutdelning lämnas för 2020 samt att disponibla medel balanseras i ny räkning.
Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2020.
Val och arvodering av styrelse och revisor
Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Lars Kvarnhem, Mats
Thorén och Jesper Söderqvist som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Lars
Kvarnhem omvaldes som styrelseordförande. Den hittillsvarande styrelseledamoten Anders Dahlberg
hade avböjt omval.
Årsstämman beslutade vidare i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelsen ska
utgå med sammantaget 600 000 kronor, att fördelas med 400 000 kronor till styrelseordföranden och
med 100 000 kronor vardera till övriga ledamöter.
Årsstämman beslutade slutligen i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Torbjörn Carlsnäs
som revisor samt att arvode till revisorn ska utgå enligt sedvanliga normer och godkänd räkning.
Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, längst intill
bolagets årsstämma 2022, besluta om nyemission av aktier i bolaget. Sådan emission ska kunna
innebära avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt att teckna nya aktier. Emissionen får medföra en
sammanlagd ökning av antalet aktier med högst 1 281 200 aktier, vilket motsvarar ca 10% av samtliga
aktier i bolaget per dagen för denna kallelse. Betalning genom apport eller kvittning ska kunna ske.
Bemyndigandet ska inom ovan angivna ramar kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen. Skälen för
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget ska ges möjlighet att, vid eventuellt
företagsförvärv, kunna utöka ägarkretsen med en eller flera ägare av strategisk betydelse för bolaget.
Grunden för emissionskursen skall vara en bedömning av aktiernas marknadsvärde.
Beslut om ändring av bolagsordningen
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra bolagsordningens § 1 så att ”firma”
ersätts med ”företagsnamn” och § 7 så att bestämmelsen, med anledning av lagändring, inte anger
vid vilken dag avstämningsdagen ska infalla.
Växjö den 25 maj 2021

Arcoma Aktiebolag (publ)
Om Arcoma
Arcoma, med lång erfarenhet av branschen, är en ledande leverantör av integrerade digitala
röntgensystem med hög kvalitet och avancerad teknik. Arcomas produkter erbjuder den senaste
digitala bildtekniken kombinerat med tekniskt avancerade rörliga positioneringssystem, vilket
tillsammans med ergonomisk skandinavisk design, erbjuder kunden kompletta, konfigurerbara och
funktionella digitala röntgensystem. Bolagets produkter säljs via återförsäljare samt via OEM-kunder
och det finns idag över 3 500 av Arcomas röntgensystem installerade i hela världen. Arcoma är listat
på Nasdaq First North Growth Market.
Certified Adviser är Erik Penser Bank (tel: 08-4638300, e-mail: certifiedadviser@penser.se)
För mer information om bolaget besök www.arcoma.se
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