Fullständiga beslutsunderlag inför årsstämma i BibbInstruments AB (publ) onsdagen
den 22 maj 2019 kl. 10.00 på Medicon Village, Scheelevägen 2 i Lund.
Resultatdisposition (punkt 9 b)
Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i
årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018.
Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och
revisorssuppleanter samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn (punkterna 10 och
11)
Aktieägare representerande cirka 36,6 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att
styrelsen ska bestå av fem ordinarie styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant och att
styrelsearvode ska utgå med två prisbasbelopp till styrelseordförande, Sara Lindroth och Semmy Rülf
samt att inget arvode ska utgå till övriga ordinarie styrelseledamöter.
Vidare har styrelsen föreslagit att en revisor och ingen revisorssuppleant ska utses samt att arvode till
revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.
Val av styrelse och revisor (punkt 12)
Aktieägare representerande cirka 36,6 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att
Stephan Dymling, Sara Lindroth, Erik von Schenck och Charles Walther omväljs samt att Semmy
Rülf nyväljs som ordinarie styrelseledamot. Bruno Walther har avböjt omval efter sex år i styrelsen.
Semmy Rülf (född 1950) är en välkänd veteran inom såväl IT-industrin som medicinteknikindustrin.
Semmy har varit i ledande befattning i flera utvecklingsbolag som växt till globala
försäljningsframgångar, t ex som VD för Axis Communications, och som ordförande för Qlik och
Mindroute Incentive. Inom medicinteknik har Semmy bland annat varit ordförande i det lönsamma
Lundabolaget Jolife (i dag ägt av amerikanska Stryker Corporation) och i AI-bolaget Lytics, samt
styrelsemedlem i börskometerna Vitrolife och Xvivo. Efter 10 år i London flyttar Semmy nu till
Stockholm där han kommer att fokusera på ett antal styrelseuppdrag. Semmy är i dag ordförande för
teknikbolaget GWS Production som utvecklar säkerhetsplattformen Safeture. I BiBBs styrelse är det
tänkt att Semmy ska ha speciellt fokus på finansiering och affärsutveckling.
Till styrelseordförande föreslås omval av Erik von Schenck. Vidare har styrelsen föreslagit att bolagets
revisor Niclas Frank omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.
Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt 13)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, med
eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt under tiden fram till nästkommande årsstämma
besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av, eller
innebär utgivande av, maximalt ett antal aktier motsvarande en ökning av aktiekapitalet om högst
fyrtio (40) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman
2019.
För att inte bolagets nuvarande aktieägare ska missgynnas i förhållande till den eller de utomstående
placerare som kan komma att teckna aktier i bolaget, finner styrelsen lämpligt att emissionerna, vid
emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska ske med en teckningskurs nära den
marknadsmässiga nivå, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, som
bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen ska äga rätt att fatta beslut om de
detaljerade emissionsvillkoren. Betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med
apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.
Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget rörelsekapital
och/eller kapital för utveckling av bolagets verksamhet. Om styrelsen beslutar om nyemission med

avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital, kapital för
utveckling av bolagets projekt och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv
av andra företag eller verksamheter.
Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två
tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
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