
 

 
Pressmeddelande 
 
2020-04-16 

VibroSense Dynamics Extra bolagsstämma den 4 maj 2020 
Aktieägarna i VibroSense Dynamics AB (publ), org. nr. 556669-2223, (”Bolaget”) kallas härmed till 
extra bolagsstämma den 4 maj 2020, kl. 10.00 på Medeon Science Park, Per Albin Hanssons väg 41, 
i Malmö. Rösträttsregistrering börjar kl. 09.45 och avbryts när stämman öppnas. 

Bolaget följer noggrant hur situationen kring covid-19, coronaviruset, utvecklas och återkommer med 
ytterligare information närmare bolagsstämman om det bedöms som nödvändigt att av 
smittspridningsskäl vidta några särskilda åtgärder i samband med genomförandet av stämman. 

 
Rätt till deltagande 
Rätt att delta i den extra bolagsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden 
AB förda aktieboken avseende förhållandena den 27 april 2020, dels senast den 27 april 2020 till Bolaget 
anmäler sin avsikt att delta i extra bolagsstämman. Anmälan kan ske skriftligt under adress VibroSense 
Dynamics AB, Per Albin Hanssons väg 41, 205 12 Malmö, eller via e-post till info@vibrosense.com. Anmälan 
kan också göras via telefon till 040-88 026. Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller 
organisationsnummer, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två). Efter registrerad 
anmälan kommer anmälaren att motta en bekräftelse. Om ingen bekräftelse erhålls har anmälan inte skett på rätt 
sätt.  
 
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, d.v.s. förvarade i en depå, måste tillfälligt inregistrera 
aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman. Sådan 
registrering måste vara verkställd senast den 27 april 2020 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som 
förvaltar aktierna. 
 
Fullmakt 
Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara 
skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av 
registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. 
Handlingen ska styrka rätten hos den som undertecknat fullmakten att utse ombud för den juridiska personen. 
För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra 
behörighetshandlingar vara Bolaget till handa under ovanstående adress senast den 27 april 2020. Om fullmakt 
och övriga behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt i original samt övriga behörighetshandlingar 
kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos Bolaget och på Bolagets webbplats, 
https://www.vibrosense.se/. 
 
Förslag till dagordning 
1. Öppnande 
2. Val av ordförande på stämman 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd 
4. Godkännande av förslaget till dagordning 
5. Val av en eller två justeringspersoner 
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller 

konvertibler  
8. Beslut om bemyndigande för VD att besluta om justering av besluten 
9. Avslutning 
 
  

https://www.vibrosense.se/


Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller 
konvertibler (punkt 7) 
Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, 
under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller 
konvertibler med eller med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning ska kunna ske kontant, genom 
kvittning, med apportegendom eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 
aktiebolagslagen. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut, eller, vid emission av konvertibler eller 
teckningsoptioner, tillkomma efter konvertering eller utnyttjande, med stöd av bemyndigandet ska vara 
begränsat till 25 procent av vid tidpunkten för denna kallelse utestående antal aktier. 
 

Emission ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt. 
Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget rörelsekapital. Om styrelsen 
beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget 
rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller 
verksamheter.  
 
Detta bemyndigande ersätter det bemyndigande som årsstämman den 9 oktober 2019 beslutade om. 
 
Beslut om bemyndigande för VD att besluta om justering av besluten (punkt 8) 
Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman bemyndigar den verkställande direktören, eller den som den 
verkställande direktören i övrigt förordnar, att vidta smärre justeringar och förtydliganden av de på den extra 
bolagsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering och verkställande av 
besluten. 
 
Övrig information 
Beslut enligt punkten 7 förutsätter för sin giltighet att de biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl 
de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. 
 
Kallelsen och fullmaktsformulär hålls tillgängliga hos Bolaget på adress enligt ovan och på Bolagets webbplats, 
https://www.vibrosense.se/ senast två veckor före stämman. Handlingarna sänds till de aktieägare som begär det 
och uppger sin e-mail- eller postadress. 
 
Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. 
 
Behandling av personuppgifter 
För information om hur dina personuppgifter behandlas se 
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.  
 
 

Malmö i april 2020 
VibroSense Dynamics AB (publ)  

Styrelsen 
 
Kontakt 
Hans Wallin, VD VibroSense Dynamics AB,  
Tel: +46 40 88 026 
E-post: info@vibrosense.com  
www.vibrosense.com 
 
 
Om VibroSense Dynamics AB (publ) 
VibroSense Dynamics AB (publ) utvecklar och säljer medicintekniska produkter och tjänster för 
diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter. Metoden går ut på att mäta och kvantifiera 
förmågan att känna vibrationer vid flera frekvenser. Bolagets kunder är diabetesmottagningar, 
företagshälsovård, sjukhus, vårdcentraler och forskare. 

Vår vision är att bolagets produkter ska vara ett standardinstrument vid alla neurologiska under-
sökningar för att upptäcka tidiga tecken på förändringar i känseln så att patienter och deras 
vårdgivare kan sätta in förebyggande åtgärder som förhindrar, reducerar eller fördröjer uppkomsten 
av nervskador i händer och fötter. 
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