Pressmeddelande
Kista, 15 april 2021

Kommuniké från årsstämma i Chordate
Chordate Medical Holding AB (Publ) (”Chordate” eller ”Bolaget”) har den 15 april 2021 hållit
årsstämma i Kista genom förhandspoströstning varvid aktieägarna, i enlighet med kallelsens förslag, i
huvudsak fattade följande beslut.
Årsredovisning, resultat och resultatdisposition

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna och beslutade, i enlighet med styrelsens förslag,
att resultatet enligt den fastställda resultaträkningen skulle överföras i ny räkning. Någon utdelning
lämnas inte.
Ansvarsfrihet
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen
av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2020.
Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter, arvoden till
styrelsen och revisorerna samt val av styrelse och revisor
Styrelsen ska bestå av fyra styrelseledamöter, utan styrelsesuppleanter. Bolaget ska ha en revisor utan
revisorssuppleant.
Styrelsearvodet ska uppgå till sammanlagt högst 320 000 kronor med följande fördelning. Ordföranden
ska ersättas med 160 000 kronor och övriga ledamöter som inte är anställda i Bolaget ska ersättas med
vardera 80 000 kronor. Arvode till revisorn ska utgå enligt löpande och godkänd räkning.
Omval av styrelseledamöterna Henrik Rammer, Tommy Hedberg, Anders Weilandt, samt av Gunilla undmark.
Omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill slutet av årsstämman 2022
(för närvarande med Henrik Boman som huvudansvarig revisor).
Bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om emissioner
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, under tiden till nästa årsstämma, vid ett eller flera
tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna,
besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och teckningsoptioner. Emissionsbeslutet ska kunna
ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att teckning ska kunna
ske med andra villkor. Emissionsvillkoren ska vara marknadsmässiga och emission av aktier, teckningsoptioner
och/eller konvertibler ska kunna ske upp till en volym motsvarande 20 000 000 aktier.
Information:
Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg
för offentliggörande 15 april 2021 kl. 11:30 CET.

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Weilandt, VD
anders.weilandt@chordate.com
Telefon: +46 (0) 733 87 42 77

Om Chordate
Chordate Medical Holding AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som under drygt tio år har utvecklat, patenterat och CE-märkt en ny
behandlingsmetod genom nervstimulering för kronisk nästäppa och kronisk migrän. Bolaget säljer sitt produktsystem inklusive
behandlingar via distributörer till kliniker och sjukhus, som i sin tur behandlar patienterna. Läs mer på www.chordate.com.

