KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I MEDIRÄTT AB
Aktieägarna i MediRätt AB, 556762-3391 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma onsdagen
den 10 april 2019 klockan 14.00 hos Priority på Skeppsbron 24, Stockholm
Rätt att deltaga och anmälan
Aktieägare som vill delta på bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken torsdagen den 4 april 2019, dels senast 12.00 torsdagen den 4 april 2019 anmäla sig
skriftligen till MediRätt AB, per post, c/o iZafe AB, Grev Turegatan 11 A, 114 46 Stockholm, per
email, info@mediratt.com, eller per telefon, 08-765 66 33. I anmälan ska uppges fullständigt namn,
person- eller organisationsnummer, A-aktieinnehav respektive B-aktieinnehav, adress, telefonnummer
dagtid samt i förekommande fall, ombeds vänligen att uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst
2), anges. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra
behörighetshandlingar.
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom värdepappersinstitut eller annan förvaltare
måste genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att
delta i årsstämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara verkställd senast
torsdagen den 4 april 2019 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.
Ombud mm
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om
fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling,
utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för den juridiska
personen, bifogas fullmakten. Fullmaktens giltighetstid får anges till längst fem år från utfärdandet.
För att underlätta inpassering vid stämman bör en kopia av fullmakten samt eventuellt
registreringsbevis i god tid före stämman insändas till Bolaget på adress enligt ovan. Fullmakten i
original samt registreringsbevis ska även uppvisas på årsstämman. Fullmaktsformulär och
anmälningssedlar finns tillgängliga via Bolagets hemsida, www.mediratt.com, samt skickas utan
kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Förslag till dagordning:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Val av ordförande vid stämman.
Upprättande och godkännande av röstlängd.
Godkännande av dagordningen.
Val av en eller två justeringsmän.
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
Beslut
a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen;
c. om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer samt, i förekommande fall, suppleanter.
Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.

10.

Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt i förekommande fall revisorer och
eventuella revisorssuppleanter.
Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier,
teckningsoptioner och konvertibler.
Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen avseende bolagets firma, gränserna för
aktiekapitalet och antalet aktier samt kallelse till bolagsstämma.
Förslag till beslut om kvittningsemission.
Förslag till beslut om emission av teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt.
Förslag till beslut om emission av teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt samt om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till vissa anställda.
Stämmans avslutande.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

Förslag till beslut
Punkt 1: Val av ordförande vid stämman
Aktieägare som företräder 49,43 % av rösterna i bolaget föreslår att Carl-Johan Merner väljs till
ordförande vid årsstämman.
Punkt 7.b): Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen
Styrelsen föreslår att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.
Punkt 8-10: Fastställande av antalet styrelseledamöter, suppleanter och revisorer, styrelse- och
revisorsarvoden samt val av styrelse och styrelsesuppleanter samt revisorer
Aktieägare som företräder 49,43 % av rösterna i bolaget föreslår följande:
−
−
−

−

att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter och en suppleant. Antalet revisorer ska uppgå till en.
att inget styrelsearvode ska utgå till styrelsens ledamöter och att arvode till revisorn ska utgå
enligt godkänd räkning.
omval av Viveca Gyberg, nyval av Carl-Johan Merner, Carl Sjönell och ytterligare en
styrelseledamot som namnges senare som styrelseledamöter och Göran Sjönell som
styrelsesuppleant, samt att Carl-Johan Merner väljs som ny styrelseordförande. Noterades att
hedersordföranden Anders Säfwenberg tackat nej till omval som styrelseledamot.
nyval av KPMG AB, med auktoriserade revisorn Mattias Johansson som huvudansvarig
revisor, för tiden intill slutet av årsstämman 2020.

Punkt 11: Beslut om bemyndigande åt styrelsen att fatta beslut om emission av aktier,
teckningsoptioner och konvertibler
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, 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.
Majoritetsregler
Beslut enligt punkten 11 är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare som företräder minst två
tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.
Punkt 12: Beslut om ändring av bolagsordningen avseende bolagets firma, gränserna för
aktiekapitalet och antalet aktier samt kallelse till bolagsstämma
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt följande.

Nuvarande lydelse:
§ 1 Firma
Bolagets firma är MediRätt AB. Bolaget är publikt (publ).
Föreslagen lydelse:
§ 1 Firma
Bolagets firma är iZafe Group AB. Bolaget är publikt (publ).
Nuvarande lydelse:
§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 10 700 000 kronor och högst 42 800 000 kronor
Föreslagen lydelse:
§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 15 610 821 kronor och högst 62 443 284 kronor.
Nuvarande lydelse:
§ 5 Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 10 700 000 och högst 42 800 000.
Föreslagen lydelse:
§ 5 Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 15 610 821 och högst 62 443 284.
Nuvarande lydelse:
§ 9 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar, genom
publicering på bolagets webbplats www.mediratt.com samt genom notis i SvD om att kallelse skett.
Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen
kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till
annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.
Föreslagen lydelse:
§ 9 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar, genom
publicering på bolagets webbplats samt genom notis i SvD om att kallelse skett.
Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen
kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till
annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.
Majoritetsregler
Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen avseende bolagets firma, gränserna för
aktiekapitalet och antalet aktier samt kallelse till bolagsstämma enligt punkt 12 kräver att beslutet

biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är
företrädda vid stämman.
Punkt 13: Beslut om kvittningsemission
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en riktad nyemission av 825 240 aktier av serie B,
innebärande en ökning av aktiekapitalet med 825 240 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor
gälla.
1.

Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma de fordringshavare som anges i styrelsens
redogörelse enligt 13 kap 7 § aktiebolagslagen för kvittning, daterad den 7 mars 2019, som
publicerats på bolagets webbplats www.mediratt.com. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas
företrädesrätt är att reglera existerande skulder på ett tids- och kostnadseffektivt sätt och att
samtidigt främja långsiktig intressegemenskap och lojalitet hos styrelsen och bolagsledningen
utan att belasta bolagets likviditet.

2.

För varje tecknad aktie av serie B ska erläggas 5,18 kronor. Grunden för teckningskursen är
aktiens marknadsvärde. Betalning ska ske genom kvittning av fordran enligt styrelsens
redogörelse.

3.

Teckning genom betalning ska ske inom tre veckor från dagen för emissionsbeslutet.

4.

Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.

5.

De nya aktierna berättigar till vinstutdelning från och med den dag aktierna har förts in i
aktieboken.

6.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för
beslutets registrering vid Bolagsverket.

Majoritetsregler
Styrelsens förslag till beslut om kvittningsemission av aktier till styrelseledamöter och bolagets
verkställande direktör enligt punkt 13 kräver att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar
av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.
Punkt 14: Beslut om emission av teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt
Aktieägaren Sten Röing föreslår att årsstämman beslutar om emission av högst 2 200 000
teckningsoptioner, till följd varav bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 2 200 000
kronor. Teckningsoptionerna skall medföra rätt till nyteckning av aktier av serie B i bolaget.
För emissionen skall följande villkor gälla:
1.

Rätt att teckna teckningsoptionerna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt,
tillkomma styrelseledamöter samt styrelsens sekreterare. De teckningsberättigade ska äga rätt
att teckna högst 100 000 – 500 000 teckningsoptioner vardera. Den föreslagna tilldelningen till
respektive tecknare kommer att anges i aktieägarens fullständiga förslag.

2.

Syftet med emissionen och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att erbjuda
styrelseledamöter och styrelsens sekreterare ökat ägande i bolaget. Syftet är att skapa ett
gemensamt intresse för bolagets aktieägare och dess styrelseledamöter att arbeta och verka för
att bolaget når bästa möjliga affärs- och värdemässiga utveckling.

3.

Teckningsoptionerna skall tecknas senast tre veckor från dagen för emissionsbeslutet på
särskild teckningslista.

4.

För varje teckningsoption ska erläggas 0,06 kronor. Grunden för teckningskursen är
teckningsoptionens marknadsvärde enligt Black & Scholes värderingsmodell.

5.

Betalning för de tecknade teckningsoptionerna ska erläggas kontant inom fyra veckor från
teckning.

6.

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie av serie B i bolaget till en
teckningskurs om 11 kronor. Teckning av ny aktie genom utnyttjande av teckningsoption skall
ske under perioden från det att optionen registreras hos Bolagsverket till och med den 10 april
2021 eller den tidigare dag som följer av villkoren för teckningsoptionerna.

7.

Ny aktie av serie B som tecknats genom utnyttjande av teckningsoption medför rätt till
vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det
att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket.

8.

Övriga villkor för teckningsoptionerna framgår av aktieägarens fullständiga förslag.

9.

Det föreslås att styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i
detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Kompletterande information
1.

Utspädning och effekter på nyckeltal

1.1

Per dagen för förslaget finns det 15 610 821 aktier i bolaget. Vid årsstämma den 10 april 2019
föreslås bolaget att genomföra en kvittningsemission. Förutsatt att stämman beslutar genomföra
kvittningsemissionen kommer det därefter att finnas 16 436 061 aktier i bolaget.

1.2

Om samtliga teckningsoptioner av serie TO7 utnyttjas för teckning av aktier kommer antalet
aktier och röster i bolaget att öka med 3 200 000 (med förbehåll för eventuell omräkning enligt
villkoren för teckningsoptionerna), vilket motsvarar en utspädning om cirka 20,5 procent av
antalet aktier och 15,2 procent av antalet röster i bolaget före ovan nämnda kvittningsemission
respektive cirka 19,5 procent av antalet utestående aktier och 14,7 procent av antalet röster i
bolaget efter ovan nämnda kvittningsemission1.

1.3

Teckningsoptionerna beräknas utöver utspädning enligt punkt 1.2 ovan endast få en marginell
effekt på bolagets nyckeltal.

2.

Kostnader

2.1

Eftersom teckningsoptionerna av serie TO7 ska emitteras och överlåtas till marknadsvärde vid
tidpunkten för emissionen respektive överlåtelsen bedöms emissionen och överlåtelserna inte
föranleda några kostnader för bolaget i form av sociala avgifter.

2.2

Kostnaderna för teckningsoptioner av serie TO7 bedöms endast bestå av oväsentliga arvoden
till externa rådgivare och kostnader för implementering och administration av
teckningsoptionerna.

Majoritetsregler
Förslaget till beslut om emission av teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
enligt punkt 14 kräver att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna
rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.
Punkt 15: Beslut om emission av teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt samt om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till vissa anställda

1

Beräkningar baserade på antagandet att årsstämman den 10 april 2019 beslutar om emission av 2 200 000
teckningsoptioner av serie TO7 till vissa styrelseledamöter, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, och om emission
av 1 000 000 teckningsoptioner av serie TO7 till iZafe, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, samt om
godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner från iZafe till vissa anställda.

Styrelsen för MediRätt AB (publ), org.nr. 556762-3391, (”bolaget”) föreslår att årsstämman den 10
april 2019 beslutar om emission av teckningsoptioner serie TO7 till bolagets helägda dotterbolag
iZafe AB, org.nr. 556598-8812, (”iZafe”) enligt punkt A nedan, och om godkännande av överlåtelse
av teckningsoptioner serie TO7 från iZafe till vissa anställda i den koncern där MediRätt AB (publ) är
moderbolag (”Koncernen”), enligt punkt B nedan.
A.
Förslag till beslut om emission av 1 000 000 teckningsoptioner med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om emission av högst 1 000 000 teckningsoptioner, till
följd varav bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 1 000 000 kronor.
Teckningsoptionerna skall medföra rätt till nyteckning av aktier av serie B i bolaget.
För emissionen skall följande villkor gälla:
1.

Rätt att teckna 1 000 000 teckningsoptioner skall, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, tillkomma iZafe. iZafe skall ha rätt och skyldighet att överlåta
teckningsoptionerna till anställda i Koncernen i enlighet med vad som framgår av förslaget
under punkt B nedan. iZafe skall inte ha rätt att förfoga över teckningsoptionerna på annat sätt
än vad som framgår av förslaget under punkt B nedan.

2.

Syftet med emissionen och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att erbjuda anställda
ökat ägande i bolaget. Syftet är att skapa ett gemensamt intresse för bolagets aktieägare och
Koncernens anställda att arbeta och verka för att bolaget når bästa möjliga affärs- och
värdemässiga utveckling.

3.

Teckningsoptionerna skall tecknas senast tre veckor från dagen för emissionsbeslutet på
särskild teckningslista, Bilaga 1A till styrelsens fullständiga förslag.

4.

Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt.

5.

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie av serie B i bolaget till en
teckningskurs om 11 kronor. Teckning av ny aktie genom utnyttjande av teckningsoption skall
ske under perioden från det att optionen registreras hos Bolagsverket till och med den 10 april
2021 eller den tidigare dag som följer av villkoren för teckningsoptionerna.

6.

Ny aktie av serie B som tecknats genom utnyttjande av teckningsoption medför rätt till
vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det
att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket.

7.

Övriga villkor för teckningsoptionerna framgår av Bilaga 1B till styrelsens fullständiga förslag.

8.

Det föreslås att styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i
detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.

B.
Förslag till beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner av serie TO7 till
anställda
Styrelsen föreslår att stämman beslutar att godkänna att iZafe överlåter högst 1 000 000
teckningsoptioner av serie TO7 till anställda i Koncernen på följande villkor:
1.

Rätt att förvärva teckningsoptioner från iZafe skall tillkomma följande kategorier av anställda i
Koncernen i angivna antal enligt anvisning från styrelsen:
A.

Verkställande direktören för bolaget (“Kategori 1”) skall ha rätt att förvärva 500 000
teckningsoptioner.

B.

Vissa övriga ledande befattningshavare (“Kategori 2”) skall ha rätt att förvärva
sammanlagt högst 290 000 teckningsoptioner.

C.

Övriga anställda (“Kategori 3”) skall ha rätt att förvärva sammanlagt högst 210 000
teckningsoptioner.

Styrelsen skall anvisa vilka anställda inom respektive kategori som ska har rätt att förvärva
teckningsoptioner och hur många teckningsoptioner som respektive anställd skall ha rätt att
förvärva.
En anställd kan anmäla sig för förvärv av ett lägre, men inte ett högre, antal teckningsoptioner
än vad denne har rätt att förvärva.
2.

Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris som fastställs utifrån
ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna vid tidpunkten för överlåtelsen.

3.

Anmälan om förvärv av teckningsoptioner enligt punkt 1 ovan skall ske vid den tidpunkt
styrelsen anvisar. Styrelsen har rätt att förlänga anmälningsfristen.

4.

Betalning av teckningsoptioner skall ske vid den tidpunkt styrelsen anvisar. Styrelsen har rätt
att förlänga betalningsfristen.

5.

För att äga rätt att förvärva teckningsoptioner från iZafe ska den som styrelsen anvisat vid
tidpunkten för förvärvet vara anställd i Koncernen och varken själv ha sagt upp sig från sin
anställning eller blivit uppsagd. Vidare krävs att förvärv av teckningsoptioner lagligen kan ske.
Person som har undertecknat avtal om anställning med bolag som ingår i Koncernen men ännu
inte tillträtt sin anställning ska betraktas som anställd i detta sammanhang.

6.

Eventuella teckningsoptioner som inte överlåts till anställda enligt ovan får reserveras för
framtida rekryteringar och får, enligt styrelsens anvisning, vid ett eller flera tillfällen, överlåtas
till personer som nyanställs i de bolag som ingår i Koncernen, varvid motsvarande principer för
tilldelning, förutsättningar för rätt att förvärva teckningsoptioner och villkor i övrigt som anges
ovan ska tillämpas.

Kompletterande information
1.

Utspädning och effekter på nyckeltal

1.1

Per dagen för förslaget finns det 15 610 821 aktier i bolaget. Vid årsstämma den 10 april 2019
föreslås bolaget att genomföra en kvittningsemission. Förutsatt att stämman beslutar genomföra
kvittningsemissionen kommer det därefter att finnas 16 436 061 aktier i bolaget.

1.2

Om samtliga teckningsoptioner av serie TO7 utnyttjas för teckning av aktier kommer antalet
aktier och röster i bolaget att öka med 3 200 000 (med förbehåll för eventuell omräkning enligt
villkoren för teckningsoptionerna), vilket motsvarar en utspädning om cirka 20,5 procent av
antalet aktier och 15,2 procent av antalet röster i bolaget före ovan nämnda kvittningsemission
respektive cirka 19,5 procent av antalet utestående aktier och 14,7 procent av antalet röster i
bolaget efter ovan nämnda kvittningsemission2.

1.3

Teckningsoptionerna beräknas utöver utspädning enligt punkt 1.2 ovan endast få en marginell
effekt på bolagets nyckeltal.

2.

Kostnader

2.1

Eftersom teckningsoptionerna av serie TO7 ska emitteras och överlåtas till marknadsvärde vid
tidpunkten för emissionen respektive överlåtelsen bedöms emissionen och överlåtelserna inte
föranleda några kostnader för bolaget i form av sociala avgifter.

2

Beräkningar baserade på antagandet att årsstämman den 10 april 2019 beslutar om emission av 2 200 000
teckningsoptioner av serie TO7 till vissa styrelseledamöter, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, och om emission
av 1 000 000 teckningsoptioner av serie TO7 till iZafe, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, samt om
godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner från iZafe till vissa anställda.

2.2

Kostnaderna för teckningsoptioner av serie TO7 bedöms endast bestå av oväsentliga arvoden
till externa rådgivare och kostnader för implementering och administration av
teckningsoptionerna.

Majoritetsregler
Förslaget till beslut om emission av teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
samt om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till vissa anställda enligt punkt 15 kräver
att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier
som är företrädda vid stämman.
Antal aktier och röster
Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 600 000 A-aktier
medförande 6 000 000 röster och 15 010 821 B-aktier medförande 15 010 821 röster. Det totala
antalet röster i Bolaget uppgår till 21 010 821 röster. Bolaget äger inga egna aktier.
Aktieägares rätt att begära upplysningar
Aktieägarna erinras om rätten att, vid bolagsstämman, begära upplysningar från styrelsen och
verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.
Fullmaktsformulär och fullständiga förslag till beslut
Fullmaktsformulär samt kopior av redovisningshandlingar och revisionsberättelse hålls tillgängligt
hos Bolaget på adress enligt ovan och på Bolagets hemsida, www.mediratt.com, och sänds till de
aktieägare som så begär. Styrelsens och aktuella aktieägares fullständiga förslag till beslut samt övriga
erforderliga handlingar hålls tillgängliga hos Bolaget per dagen för denna kallelse och sänds även de
till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Vidare kommer information om samtliga
ledamöter som föreslås till Bolagets styrelse hållas tillgänglig på Bolagets webbplats,
www.mediratt.com.
För information om behandling av personuppgifter hänvisas till integritetspolicyn på Euroclear
Sweden AB:s webbplats, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammorsvenska.pdf.
_________________________
Lidingö i mars 2019
MediRätt AB
Styrelsen

För ytterligare information vänligen kontakta:
Carl Johan Merner, VD MediRätt AB
E-post: carl.johan.merner@mediratt.com

Bolaget är noterat på NASDAQ First North Premier. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser.
Telefon: +46 8 463 83 00. E-post: certifiedadviser@penser.se. Ytterligare information finns
på www.mediratt.com

