
PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSSTÄMMA I LUND MED AKTIEÄGAREN I 
NANOECHO AB, 556951-9845, FREDAGEN DEN 28 JUNI 2019 

§ 1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades av Claes Sandberg. 

§ 2 Val av ordförande m m vid stämman

Tomas Jansson valdes till ordförande och Claes Sandberg att föra protokollet. 

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Konstaterades att enda aktieägaren, Cardeon Futuring Finance AB (Cardeon), rep
resenterande 2.000 aktier och röster, var närvarande genom ombud, ovannämnde 
advokaten Claes Sandberg. 

Beslutades att förteckningen skulle utgöra röstlängd, vilken förklarades omgående 
justerad. 

Det antecknades att Tomas Jansson och Claes Sandberg var enda närvarande. 

§ 4 Godkännande av dagordning

Dagordningen, bilaga 1, godkändes.

§ 5 Val av justeringsperson

Beslutades att Tomas Jansson skulle justera protokollet. 

§ 6 Frågan om stämman blivit behörigen sammankallad och utlyst

Beslutades att stämman skulle anses behörigen utlyst och sammankallad. 

§ 7 Fråga om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen

Stämman beslutade att fastställa balansräkningen och resultaträkningen. 

§ 8 Fråga om dispositioner beträffande bolagets resultat

Stämman beslutade att fastställa av styrelsen framlagt förslag till resultatdispositi-
on.« p
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§ 9 Beviljande av ansvarsfrihet

Stämman beslutade att bevilja styrelsen och VD ansvarsfrihet för det gångna rä
kenskapsåret.

§ 10 Fastställande av arvode till styrelsen

Stämman beslutade att inget arvode ska utgå till styrelsens ledamöter.

§ 11 Val av styrelse

Noterades att sedan Cardeons förvärv av samtliga aktier i bolaget styrelsens leda
möter avtalsenligt ställt sina platser till förfogande.
Stämman beslutade att för tiden t o m  nästkommande årsstämma, med entledigan
de av nuvarande ledamöter och suppleant, välja Stefan Andersson, Tomas Jansson
och Johannes Swartling till ordinarie ledamöter och Roger Jensen till suppleant
samt Stefan Andersson till styrelsens ordförande.

§ 12 Ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade att bolagsordningen ska ha den lydelse som framgår av bilaga
2.

§ 13 Val av revisor

Stämman beslutade att för tiden t o m nästkommande årsstämma välja Jesper
Ahlkvist till bolagets revisor.

§ 14 Övriga frågor

Inga övriga frågor förekom.

§ 15 Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.
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