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Kommuniké från årsstämma 2018 i Doxa AB (publ)
På bolagets årsstämma i Stockholm den 31 maj togs följande beslut:
• Stämman fastställde resultat- och balansräkningen för bolaget och koncernen samt beslutade
att till förfogande stående vinstmedel i moderbolaget överförs i ny räkning.
• Styrelseledamöter och verkställande direktör gavs ansvarsfrihet.
• Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av 5 ledamöter, inga suppleanter.
• Stämman beslutade om omval av följande styrelseledamöter Mats Persson, Göran Urde och
Alexander Tasevski. Nyval av Ingrid Atteryd Heiman som ordförande samt som ny
styrelseledamot Pål Ryfors.
• Stämman beslutade att arvode till styrelsens ledamöter för verksamhetsåret 2018 ska utgå
med 80 000 SEK per ledamot och 200 000 SEK för ordförande.
• Stämman beslutade om omval av revisionsbolaget Grant Thornton med Thomas Lindgren som
huvudansvarig revisor och att ersättning till revisor skall utgå enligt godkänd räkning.
• Stämman beslutade om nya riktlinjer för utseende av Valberedning i Doxa AB.
Styrelsens ordförande ska senast den 15 november varje år sammankalla de tre största
ägarna/aktieägargrupperna i bolaget baserat på tillgänglig information från Euroclear per den
31 oktober. Om någon av dessa avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa
aktieägare/aktieägargrupp i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till
valberedningen. Utöver dessa ska styrelsens ordförande ingå i valberedningen (som därmed
ska bestå av fyra ledamöter).
Med ”aktieägargrupp” menas juridiska och/eller andra personer inom samma närstående
familj eller bolag som står i ett koncernförhållande. Innehaven hos olika fysiska och juridiska
personer inom aktieägargruppen ska räknas samman som om aktieägargruppen vore en
aktieägare.
Valberedningens sammansättning ska offentliggöras sex månader före årsstämman.
Hör styrelsens ordförande till de tre största ägarna enligt ovan ska även den fjärde största
ägaren ingå i valberedningen så att valberedningen består av fyra ledamöter.
Styrelsens ordförande är sammankallande till valberedningens första sammanträde. Styrelsens
ordförande ska dock inte utses till ordförande i valberedningen.
Ordförande i valberedningen ska vara den ledamot som utsetts av den röstmässigt största
aktieägaren såvida valberedningen inte enhälligt beslutar utse annan ledamot till
valberedningens ordförande.
Om det blir känt att någon av de aktieägare som utsett ledamot till valberedningen till följd av
förändringar i ägarens aktieinnehav eller till följd av förändringar i andra ägares aktieinnehav
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inte längre tillhör de tre största ägarna, ska den ledamot som aktieägaren utsett, om
valberedningen så beslutar, avgå och ersättas av ny ledamot som utses av den aktieägare som
vid tidpunkten är den största registrerade aktieägaren som ej redan har utsett ledamot i
valberedningen. Om de registrerade ägarförhållandena annars väsentligen ändras innan
valberedningens uppdrag slutförts ska, om valberedningen så beslutar, ändring ske i
sammansättningen av valberedningen enligt ovan angivna principer.
Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.
Styrelsens ordförande ska årligen presentera en utvärdering av styrelsens arbete under året
för valberedningen, vilken ligger till grund för valberedningens arbete tillsammans med kraven
i svensk kod för bolagsstyrning och de bolagsspecifika kraven i Doxa. Valberedningens förslag
offentliggörs i kallelsen till årsstämman samt på bolagets hemsida. Förslaget läggs också fram
på årsstämman.
Valberedningen ska lämna förslag till val av styrelse, styrelsens ordförande, revisor(er),
styrelsens och revisors ersättningar samt ordförande vid stämman.
För det fall valberedningen vid något tillfälle inte består av fulla antalet ledamöter, ska
valberedningen likväl vara behörig att fullgöra de uppgifter som ankommer på valberedningen
enligt detta bolagsstämmobeslut förutsatt att minst tre ledamöter är närvarande.
Valberedningen kan arbeta per telefon och/eller fysiskt möte efter ordförandens val med
hänsyn till vad som är praktiskt möjligt och lämpligt.
För ytterligare information, kontakta Torbjörn Larsson, VD torbjorn.larsson@doxa.se

Läs mer på webben: www.doxa.se
Om produkten Ceramir: www.ceramir.se

KORT OM DOXA
Doxa är en uppsalabaserad dentalkoncern som utvecklar, tillverkar och kommersialiserar dentala biokeramiska produkter.
Ceramir® Crown & Bridge, den första i en rad av planerade dentala biokeramiska produkter från Doxa, är ett avancerat
dentalcement som används för permanent cementering av kronor och broar. Koncernen består av moderbolaget Doxa AB (publ)
org.nr 556301-7481 med säte i Uppsala, dotterbolaget Doxa Dental AB, org.nr. 556874-2596, med säte i Uppsala och dess
dotterbolag Doxa Dental, Inc., med säte i Delaware, USA. Doxa AB är listat på Nasdaq Stockholm First North med Erik Penser
Bank som Certified Adviser.
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