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Kommuniké från årsstämma i BiBBInstruments AB (publ) 
 
Den 21 juni 2018, hölls årsstämma i BiBBInstruments AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut 
som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. 

 

Resultatdisposition och beslut om ansvarsfrihet 

Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman 

beslutade vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017. Härutöver beslutade stämman att ge 

ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör för räkenskapsåret 2017. 

 

Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter samt 
fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna. 
Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant och 

att styrelsearvode ska utgå med två prisbasbelopp till styrelseordförande samt att inget arvode ska utgå till övriga 

ordinarie styrelseledamöter. Vidare beslutade stämman 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 samt revisor 

Stämman beslutade att Stephan Dymling, Erik von Schenck, Bruno Walther och Charles Walther omväljs som 

ordinarie styrelseledamöter. Till styrelseordförande beslutade stämman om omval av Erik von Schenck. Vidare 

beslutade stämman att bolagets revisor Niclas Frank omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa 

räkenskapsår. 

 

Övrigt 

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen, eller den styrelsen utser, att utföra de smärre justeringar som visar 

sig erforderliga vid registrering av besluten. 

 

Lund i juni 2018 

BiBBInstruments AB (publ) 

STYRELSEN 

 

För mer information om BiBBInstruments, vänligen kontakta: 
Fredrik Lindblad, VD 
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com 
Telefon: +46 70 899 94 86 
www.bibbinstruments.com 
 
 

 
BiBBInstruments AB (org. nr. 556938-9512), med huvudkontor på Medicon Village i Lund, utvecklar 
diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en 
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familj av patenterade biopsi-instrument som adresserar stora behov inom diagnostik av de vanligaste 
cancerformerna och verkar på den globala mångmiljardmarknaden för endoskopitillbehör med visionen att 
erbjuda innovativa medicintekniska engångsinstrument för tidigare och mer exakt diagnostik. BiBBInstruments 
första lanserade produkt, EndoDrill® GI Upper, för magsäckstumörer har visat sig ta signifikant bättre prover än 
konventionella biopsi-instrument, vilket möjliggör tidigare diagnos. Bolaget grundades år 2013 av Charles 
Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes 
universitetssjukhus i Lund. För mer information, vänligen se www.bibbinstruments.com. 
 


