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BOLAGSORDNING
Antagen på extra bolagsstämma 2012-08-17

§1

Firma
Bolagets firma är Biosensor Applications Sweden AB (publ). Bolaget är publikt.

§2

Styrelsens säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Solna, Stockholms län.

§3

Verksamhet
Bolagets verksamhet är att utveckla, tillverka och bedriva handel med avancerade
biosensorsystem för detektering av extremt små mängder av olika ämnen i gasform, äga
och förvalta fast och lös egendom samt bedriva andra därmed förenliga verksamheter.

§4

Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

§5

Antal aktier
Antalet aktier skall vara lägst 350 000 och högst 1 400 000.

§6

Aktieslag
Av bolagets aktier må ett sammanlagt antal av högst 133 834 aktier utgöras av
stamaktier av serie B. Övriga stamaktier skall vara av serie A och kan utges till ett antal
av högst 1 400 000. Bolaget skall, utöver stamaktier, även kunna utfärda preferensaktier
som skall vara av serie C. Preferensaktier av serie C skall kunna utfärdas till ett antal
motsvarande högst femtio (50) procent av bolagets aktiekapital.
Vid omröstning på bolagsstämma berättigar varje aktie av serie A och serie C till tio
röster och varje aktie av serie B till en röst.
Ägare av preferensaktier av serie C skall äga rätt att före ägare av stamaktier erhålla
utdelning i samband med en eventuell likvidation av bolaget. Förtursrätten till utdelning
i samband med en eventuell likvidation av bolaget skall gälla upp till respektive
preferensakties anskaffningsvärde med tillägg av summan av på sådana aktier
belöpande utdelning enligt nästföljande stycke som inte utbetalats. I den mån det
kvarstår tillgångar i bolaget efter utdelning till innehavare av preferensaktier enligt
ovan, skall innehavare av stamaktier ha rätt till utdelning upp till respektive stamakties
anskaffningsvärde med tillägg av summan av på sådana aktier belöpande utdelning
enligt nästföljande stycke som inte utbetalats. De tillgångar som kvarstår i bolaget efter
utdelning till ägare av preferensaktier av serie C och ägare av stamaktier enligt ovan,
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skall utdelas till samtliga aktieägare i förhållande till deras respektive aktieinnehav i
bolaget (pro rata).
Ägare till preferensaktier av serie C skall för varje räkenskapsår äga rätt att före ägare
av stamaktier erhålla vinstutdelning om ett belopp motsvarande sex (6) procent av
preferensaktiernas anskaffningsvärde. I den utsträckning ägare av preferensaktier av
serie C inte erhåller vinstutdelning enligt det föregående för visst räkenskapsår, skall
ägare av preferensaktier av serie C vid vinstutdelning för följande räkenskapsår äga rätt
att, utöver den rätt till vinstutdelning som följer av föregående mening, före ägare av
stamaktier erhålla vinstutdelning motsvarande bristen (ackumulativ utdelning). I den
mån medel till vinstutdelning kvarstår i bolaget efter utdelning till ägare av preferensaktier enligt ovan, skall ägare av stamaktier ha rätt till vinstutdelning motsvarande sex
(6) procent av stamaktiernas anskaffningsvärde. De vinstmedel som kvarstår i bolaget
efter vinstutdelning till ägare av preferensaktier av serie C och ägare av stamaktier
enligt ovan, skall utdelas till samtliga aktieägare i förhållande till deras respektive aktieinnehav i bolaget (pro rata).
Med respektive preferensakties och stamakties anskaffningsvärde avses det belopp som
totalt är inbetalt till bolaget för samtliga aktier i respektive serie fördelat på respektive
aktie inom serien, dvs aktiens nominella värde med tillägg av överkurs och ovillkorade
aktieägartillskott i förekommande fall. Ovillkorade aktieägartillskott skall inräknas i
anskaffningsvärdet för de aktier som förvärvats närmast före aktuellt aktieägartillskott.
Samtliga belopp skall justeras för aktieuppdelning och liknande.
Om bolaget beslutar att genom kontantemission eller kvittningsemission utfärda nya
stamaktier och nya preferensaktier, skall ägare av stamaktier och ägare av
preferensaktier äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande
till det antal aktier ägaren förut innehar (sk primär företrädesrätt). Aktier som inte
tecknas med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare för teckning (sk
subsidiär företrädesrätt). Om inte de sålunda erbjudna aktierna räcker för den teckning
som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i
förhållande till det antal aktier de förut innehar och, i den mån detta inte kan ske,
fördelas genom lottning.
Om bolaget beslutar att genom kontantemission eller kvittningsemission utfärda endast
stamaktier eller endast preferensaktier, skall samtliga aktieägare, oavsett om de innehar
stamaktier eller preferensaktier, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till
det antal aktier de förut innehar.
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut
teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna
teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på
grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om
emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.
Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheterna att fatta
beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från befintliga
aktieägares företrädesrätt.
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Vid ökning av bolagets aktiekapital genom fondemission skall nya aktier emitteras av
varje slag i förhållande till det antal aktier av samma slag som är utfärdade sedan
tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av
samma aktieslag.
Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom
fondemission, och efter erforderlig ändring av bolagsordningen, utfärda aktier av nytt
aktieslag.
Preferensaktie av serie C skall kunna konverteras till stamaktie av serie A. Begäran om
konvertering skall framställas skriftligen till bolagets styrelse och vara undertecknad av
innehavaren av aktuell preferensaktie eller av innehavaren befullmäktigat ombud.
Begäran om konvertering som uppfyller sagda villkor skall genast registreras av
bolagets styrelse eller av bolagets verkställande direktör på styrelsens uppdrag. För det
fall styrelsen för första gången beslutar att ansöka om notering av bolagets aktier vid
börs eller auktoriserad marknadsplats, till en total bruttointäkt för bolaget om minst
trettio (30) miljoner kronor, skall preferensaktier av serie C automatiskt konverteras till
stamaktier av serie A. Omedelbart efter sådant beslut om notering skall bolagets styrelse
eller bolagets verkställande direktör på styrelsens uppdrag låta registrera sådan
sistnämnd konvertering. Konverteringen är verkställd då registrering skett. Med ”Total
bruttointäkt” avses det pris per aktie till vilket stamaktie erbjuds till allmänheten vid
marknadsintroduktion, multiplicerat med det antal stamaktier som erbjuds, vilket belopp
skall bekräftas av oberoende revisor.
§7

Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479)
om kontoföring av finansiella instrument.

§8

Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju av bolagsstämman valda ledamöter med
högst två av bolagsstämman valda suppleanter.

§9

Firmateckning
Bolagets firma tecknas av den eller dem av styrelsens ledamöter, som styrelsen därtill
utser. Styrelsen må dock bemyndiga annan än styrelseledamot att teckna firman.

§ 10

Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning skall ordinarie bolagsstämma välja högst tre
revisorer med eller utan revisorssuppleanter.
Uppdraget som revisor ska gälla till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde
räkenskapsåret efter det då revisorn utsågs.
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Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår omfattar kalenderår.

§ 12

Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma skall alltid ske genom annonsering i Post- och Inrikes
Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska
Dagbladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle upphöra skall annonsering
istället ske genom Dagens Industri.

§ 13

Tid och plats för bolagsstämma
Årsstämma hålles en gång årligen före juni månads utgång. Bolagsstämma skall hållas i
Solna, Danderyd eller Stockholm.

§ 14

Årsstämma
Bolagsstämma öppnas av styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utsett.
På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Val av ordförande vid stämman.
Upprättande och godkännande av röstlängd.
Val av en eller två justeringsmän.
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
Godkännande av dagordning
Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall,
koncernredovisning samt koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut
(a) om fastställelse 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 direktören,
(d) om antalet styrelseledamöter, revisorer och suppleanter,
(e) om arvoden år styrelsen och revisorerna.
8. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisorer.
9. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller
bolagsordningen.

§ 15

Anmälan till stämman
För att få delta i bolagsstämman skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast kl.12.00
den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Denna dag får inte vara söndag,
annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och ej infalla
tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

