
Fullständiga beslutsförslag inför årsstämma i Diagonal Bio AB, onsdagen den 11 maj 2022. 

 

Beslut angående disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, 

(punkt 8 b)  

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i 

årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen vinstutdelning lämnas för räkenskapsåret 2021.  

 

Val till styrelseledamöter och revisorer (punkt 9) 

Aktieägare i bolaget har meddelat att de föreslår omval av Eva Nilsagård, Edvard Hall, Kerstin 

Åkesson Jakobsson och Kushagr Punyani som ordinarie styrelseledamöter. Vidare föreslås omval av 

Eva Nilsagård som styrelseordförande.  

Vidare har styrelsen föreslagit att revisionsbolaget Mazars AB omväljs som bolagets revisor, med 

Jesper Ahlkvist som huvudansvarig revisor, till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.  

 

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor (punkt 10) 

Aktieägare i bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsearvode ska utgå med 275 000 kronor till 

styrelseordförande samt med 100 000 kronor till ordinarie styrelseledamöter. 

Vidare har styrelsen föreslagit att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med 

sedvanliga debiteringsnormer. 

 

 

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt 

11) 

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, besluta om 

emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Bemyndigandet är begränsat på så sätt att 

antalet aktier, efter fulltecknad nyemission, fullt utnyttjande av teckningsoptioner eller full 

konvertering, inte ökar med mer än tjugo (20) procent av vid tidpunkten för denna stämma utestående 

antal aktier. Bemyndigandet ska gälla fram till och med nästa årsstämma. Emissioner kan ske med 

eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och ska ske till styrelsens 

marknadsmässigbedömda teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i 

förekommande fall. Styrelsen ska äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren vid 

varje enskilt tillfälle. Betalning kan ske genom kontant betalning, kvittning, apport eller eljest med 

villkor. 

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de mindre justeringar i bolagsstämmans 

beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket. 

För giltigt beslut erfordras att det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de 

avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman. 

 

Införande av valberedning samt rutiner och instruktioner för valberedning (punkt 12) 

 

1  Utseende av ledamöter till valberedningen 



Bolaget ska ha en valberedning bestående av totalt tre (3) ledamöter. De till röstetalet tre största 

aktieägarna (härmed avses såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare), 

baserat på den ägarstatistik som Bolaget erhåller från Euroclear Sweden AB per den 30 september varje 

år, har rätt att utse varsin ledamot till valberedningen.  

Styrelsens ordförande ska i samband med att ny valberedning ska utses, på lämpligt sätt kontakta de tre 

(3) största identifierade aktieägarna och uppmana dessa att, inom en med hänsyn till omständigheterna 

rimlig tid vilken inte får överstiga 30 dagar, skriftligen namnge den person aktieägaren önskar utse till 

ledamot av valberedningen. Utövar inte tillfrågad aktieägare sin rätt att utse en ledamot ska den till 

röstetalet närmast följande aktieägaren ha rätt att utse ledamot till valberedningen och så vidare fram 

tills valberedningen består av tre (3) ledamöter. Fler än tre (3) ytterligare aktieägare utöver de tre (3) 

största aktieägarna behöver dock inte kontaktas, om inte styrelsens ordförande finner att det finns 

särskilda skäl därtill.  

Information om den slutligen utsedda valberedningen ska innefatta namn på de tre (3) utsedda 

ledamöterna, tillsammans med namnen på de aktieägare som utsett dem, och ska offentliggöras senast 

sex (6) månader före planerad årsstämma. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att 

ny valberedning utsetts. Ordföranden i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara 

den ledamot som utsetts av den till röstetalet största aktieägaren.  

Om en eller flera av de aktieägare som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de till 

röstetalet tre största aktieägarna så ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till 

förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de till röstetalet tre största 

aktieägarna ska ha rätt att utse sina ledamöter. Om inte särskilda skäl föreligger ska dock inga 

förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetalet ägt 

rum eller förändringen inträffar senare än två (2) månader före årsstämman. Aktieägare som utsett 

ledamot i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny ledamot i valberedningen, 

liksom att utse ny ledamot om den av aktieägaren utsedde ledamoten väljer att lämna valberedningen. 

Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.  

2 Krav på ledamöterna i valberedningen 

Följande krav ska tillämpas för ledamöterna i valberedningen:  

• Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i Bolaget 

röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om Bolagets 

förvaltning. 

• VD eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen.   

• Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen, men ska inte utgöra en majoritet av 

valberedningens ledamöter. 

• Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska inte vara valberedningens 

ordförande.   

• Utökas antalet ledamöter i valberedningen i framtiden och om då mer än en styrelseledamot 

kommer till att ingå i valberedningen får högst en av dem vara beroende i förhållande till 

Bolagets större aktieägare.   

 

3 Valberedningens uppgifter 

Valberedningen ska lämna förslag till:  

a) ordförande vid årsstämman,  

b) antalet styrelseledamöter och antalet revisorer, 

c) arvode och annan ersättning till styrelseledamöter, ledamöter i styrelsens olika utskott och 

arvode till revisorer, 

d) val av styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter* samt val av revisorer; samt  



e) ändringar av instruktion för valberedning. 

Valberedningen ska meddela Bolaget sina förslag senast sex veckor innan årsstämman. I samband med 

att valberedningen meddelar sina förslag till Bolaget ska valberedningen även meddela ett yttrande 

som innehåller den information som ska offentliggöras på Bolagets hemsida.  

4 Valberedningens sammanträden 

Valberedningen sammanträder vid behov. Valberedningens ordförande kallar till sådant sammanträde, 

som ska hållas snarast möjligt från begäran. Bolagets styrelseordförande är sammankallande till första 

mötet och ska vid behov adjungeras vid valberedningens sammanträden.  

Valberedningen är beslutför om mer än hälften av ledamöterna deltar i sammanträdet.  

Som valberedningens beslut gäller den mening som mer än hälften av de närvarande röstar för vid 

sammanträdet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 

Vid valberedningens sammanträden ska det föras protokoll. I protokollet ska de beslut som 

valberedningen har fattat antecknas. Protokollet ska undertecknas av den som har varit protokollförare. 

Det ska justeras av valberedningens ordförande, om denne inte har fört protokollet. Om ordförande har 

fört protokollet ska protokollet justeras av en annan ledamot som valberedningen utser.  

5 Arvode och omkostnader 

Valberedningens ledamöter ska inte uppbära arvode från Bolaget. Eventuella omkostnader som uppstår 

i samband med valberedningens arbete ska erläggas av Bolaget under förutsättning att dessa godkänts 

av styrelsens ordförande.   

6 Sekretess 

Valberedningens ledamöter får inte till utomstående obehörigen lämna upplysningar om Bolagets 

angelägenheter eller valberedningsarbetet som ledamoten får kännedom om när denne fullgör sitt 

uppdrag.  
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