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Fullständiga beslutsförslag inför årsstämma i 2cureX AB (publ), tisdagen den 24 maj 

2022 

Förslag till dagordning: 

1. Stämman öppnas. 
2. Val av ordförande vid stämman. 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
4. Godkännande av dagordning. 
5. Val av en eller två justeringspersoner. 
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 
7. Verkställande direktörens anförande. 
8. Beslut om 

a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och 
koncernbalansräkning; 

b) disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen; 
c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören. 

9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och 
revisorssuppleanter. 

10. Fastställande av styrelsearvoden. 
11. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer. 
12. Stämman avslutas. 

 
Beslutsförslag i korthet: 

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)  

Styrelsen föreslår att styrelseordförande Povl-André Bendz utses att som ordförande leda årsstämman. Om 
Povl-André Bendz får förhinder utses den som styrelsen i stället anvisar.  

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3)  

Den röstlängd som föreslås godkänd är den röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på 
bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats av justeringspersonen.  

Val av en eller flera justeringspersoner (punkt 5)  

Styrelsen föreslår Grith Hagel eller, vid förhinder, den eller de personer som styrelsen anvisar istället, till 
personer att jämte ordföranden justera årsstämmans protokoll. Justeringspersonernas uppdrag innefattar 
även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir korrekt återgivna i 
stämmoprotokollet.  

Resultatdisposition (punkt 8 b) 

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i 
årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021. 



 

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och 
revisorssuppleanter samt fastställande av styrelse- och revisorsarvoden (punkterna 9 och 10) 

Aktieägare representerande cirka 28,6 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att 
styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant. Till ordinarie styrelseledamöter 
föreslås en ersättning om 150 000 kronor vardera och till styrelseordförande föreslås en ersättning om 
300 000 kronor. 

Vidare har styrelsen föreslagit att en revisor och ingen revisorssuppleant utses. 

Val av styrelse och revisor (punkt 11) 

Aktieägare representerande cirka 28,6 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att Povl-
André Bendz, Camilla Huse Bondesson, Michael Lutz, Nils Brünner och Ole Thastrup omväljs som 
styrelseledamöter. Till styrelseordförande föreslås omval av Povl-André Bendz.  

Aktieägare representerande cirka 28,6 procent av rösterna i bolaget har föreslagit att Dr. Michael Schaefer 
nyväljs som styrelseledamot. Vidare avgår Jørgen Drejer, som på egen anmodan önskar avgång ur styrelsen. 
2cureX vill därav tacka Jørgen Drejer för hans arbete i styrelsen. 

Vidare har styrelsen föreslagit att bolagets revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med Cecilia 
Andrén Dorselius som huvudansvarig, omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår. 

 


