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Kommuniké från extra bolagsstämma i CELLINK AB (publ) 

Vid extra bolagsstämma i CELLINK AB (publ) den 17 december 2020 fattades följande beslut.  

• Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att välja 

Aristotelis Nastos till ny styrelseledamot i Cellink. Styrelsen består följaktligen av 

Carsten Browall (styrelseordförande), Bengt Sjöholm, Christian Wildmoser, Erik 

Gatenholm, Helena Skåntorp, Ingela Hallberg och Aristotelis Nastos, samtliga för tiden 

intill slutet av nästa årsstämma. 

• Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga 

styrelsen att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och 

med eller utan företrädesrätt från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission 

av aktier av serie B. Bemyndigandet får utnyttjas för emissioner av aktier av serie B vilka 

ska kunna genomföras som kontant-, apport- eller kvittningsemission motsvarande 

högst 10 procent av det vid tidpunkten för emissionsbeslutet registrerade aktiekapitalet 

i bolaget. Därutöver ska styrelsen i samband med förvärv av verksamheter, bolag eller 

rättigheter kunna fatta beslut om apport- eller kvittningsemission motsvarande 

ytterligare högst 10 procent av det vid tidpunkten för emissionsbeslutet registrerade 

aktiekapitalet i bolaget. Det totala bemyndigandet om maximalt 20 procent förutsätter 

således att minst 10 procent används för apport- eller kvittningsemission i samband 

med förvärv av verksamheter, bolag eller rättigheter. Emissionskursen ska fastställas på 

marknadsmässiga villkor.  

Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska endast kunna ske i samband med förvärv 

av verksamheter, bolag, andelar i bolag samt rättigheter eller för bolagets fortsatta 

expansion. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas 

företrädesrätt ska skälet vara att styrelsen snabbt och effektivt ska kunna emittera 

aktier i bolaget att användas som betalningsmedel genom apport eller kvittning eller på 

ett effektivt och billigt sätt anskaffa kapital att använda som betalningsmedel. 

Det nya bemyndigandet ersätter befintligt bemyndigande från årsstämman 18 

december 2019. 

Vid extra bolagsstämman var cirka 67,6 procent av rösterna representerade. 

 

För mer information, vänligen kontakta: 

Erik Gatenholm, CEO   Gusten Danielsson, CFO                               

Telefon (Sverige): +46 73 267 00 00  Telefon (Sverige): +46 70 991 86 04        

Telefon (USA): +1 (650) 515 5566  Telefon (USA): +1 (857) 332 2138 

Email: eg@cellink.com      Email: gd@cellink.com                                 

mailto:eg@cellink.com
mailto:gd@cellink.com


 

Denna information publicerades, med ovanstående kontaktpersoners tillåtelse, den 17 december 
2020. 20:30 CET. 

 

Om CELLINK 

CELLINK grundades 2016 och är ett globalt Life science-företag som erbjuder teknologier, 
produkter och tjänster för att skapa, förstå och bemästra cell- och molekylärbiologi. Inom 
applikationsområdena bioprinting, analys, samt vätskehantering och bioprocessing utvecklar och 
marknadsför företaget innovativa teknologier som möjliggör för forskare inom Life sciences att 
kultivera celler i tredimensionella miljöer, utföra high-throughput drug screening samt bioprinta 
mänskliga organ och vävnader för farmaceutiska och kosmetiska tillämpningar. CELLINKs produkter 
används i fler än 1800 laboratorier i över 60 länder, inklusive världens topp 20 läkemedelsföretag, 
och har blivit citerade i över 200 publikationer. CELLINK skapar framtidens sjukvård. 

Besök www.cellink.com för att läsa mer. CELLINK är noterat på Nasdaq Stockholm Main Market 
under CLNK B. 

 

 

http://www.cellink.com/

