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KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I DIRAC RESEARCH AB (PUBL) 

Aktieägarna i Dirac Research AB (publ), org.nr 556612-5067 (”Bolaget”), kallas härmed till 

årsstämma tisdagen den 21 juni 2022 klockan 13:00 i Bolagets lokaler på Stationsgatan 23-25 i 

Uppsala. 

ANMÄLAN 

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara registrerad i eget namn (ej 

förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 13 juni 2022 

(avstämningsdagen).  

För att underlätta Bolagets planering ombeds aktieägare som avser delta i årsstämman att 

anmäla sin avsikt om detta till Bolaget senast den 17 juni 2022 per e-post till finance@dirac.com. 

Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt 

eventuella biträden. 

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER 

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, måste 

begära att föras in i aktieboken i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av 

aktieboken per avstämningsdagen, det vill säga den 13 juni 2022. Sådan omregistrering kan vara 

tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid 

i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast 

onsdagen den 15 juni 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken. Observera att 

detta förfarande även kan gälla beträffande aktier som ligger i banks aktieägardepå och på vissa 

investeringssparkonton (ISK). 

OMBUD 

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig fullmakt för ombudet. Den som företräder 

en juridisk person ska förete registreringsbevis (eller motsvarande behörighetshandling) som 

utvisar att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för 

aktieägaren. För att underlätta vid bolagsstämman bör fullmakt i original (med eventuella 

behörighetshandlingar) sändas till Bolaget innan stämman. Fullmaktens giltighetstid får anges till 

längst fem år från utfärdandet. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran. 

FÖRSLAG TILL DAGORDNING 

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman. 

2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 

3. Val av en eller två justeringspersoner. 

4. Godkännande av dagordning. 

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 

6. Verkställande direktörens presentation. 

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen 

och koncernrevisionsberättelsen. 

8. Beslut om: 

a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt 

koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, 

b) dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, 

c) ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören. 

9. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor. 

10. Val av styrelse. 

11. Val av revisor. 

javascript:void(0)
mailto:finance@dirac.com


 

Dirac Research AB Contact Organization information 
Stationsgatan 23-25 
SE-753 40 
Uppsala Sweden 

Tel: +46 18 410 82 10 
Mail: info@dirac.se 
www.dirac.com 

VAT Reg No: SE556612506701 
SWIFT: DABASESX 
IBAN: SE4312000000013970162289 

 

12. Beslut om principer för utseende av valberedning inför nästa årsstämma. 

13. Beslut om (A) införande av personaloptionsprogram, och (B) emission av 

teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. 

14. Beslut om antagande av ny bolagsordning. 

15. Beslut om bemyndigande för emissioner. 

16. Stämmans avslutande. 

FÖRSLAG TILL BESLUT 

Valberedningen har lämnat förslag till beslut under punkterna 9–12. Valberedningen har bestått 

av Jesper Almkvist (valberedningens ordförande), Mikael Sternad, Anders Ahlén samt styrelsens 

ordförande Johan Sedihn.  

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman 

Styrelsen föreslår Johan Sedihn som ordförande vid stämman.  

Punkt 8b) – Dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda 

balansräkningen och koncernbalansräkningen 

Föreslås att den ansamlade förlusten överförs i ny räkning. 

Punkt 9 – Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer 

Föreslås att arvode till styrelseledamöterna för tiden till nästa årsstämma ska utgå med 341 000 

kronor till ordföranden och med 136 400 kronor till övriga styrelseledamöter.  

Föreslås att arvode till revisor för tiden till nästa årsstämma ska utgå enligt godkänd räkning. 

Punkt 10 – Val av styrelse 

Föreslås att antalet ordinarie styrelseledamöter ska vara sex (6) utan suppleanter. 

Föreslås nyval av Annette Kumlien och Cecilia Wachtmeister samt omval av Anders Ahlén, 

Jesper Almkvist, Jonathan Forster och Johan Sedihn till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill 

slutet av nästa årsstämma. Föreslås vidare att Johan Sedihn ska utses till styrelsens ordförande. 

Punkt 11 – Val av revisor 

Föreslås att till revisor utse det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers 

AB (PwC) för tiden intill slutet av nästa årsstämma. PwC har meddelat att Niclas Bergenmo 

kommer att utses till huvudansvarig revisor. 

Punkt 12 – Beslut om principer för utseende av valberedning inför nästa 

årsstämma 

Föreslås att årsstämman ska besluta om att införa en valberedning inför årsstämman 2023. 

Föreslås vidare att valberedningen utses enligt i huvudsak nedanstående principer. 

Styrelsens ordförande ska före utgången av räkenskapsårets tredje kvartal kontakta de tre 

röstmässigt största aktieägarna (här avses såväl direktregistrerade aktieägare som 

förvaltarregistrerade aktieägare) enligt Euroclear Sweden ABs utskrift av aktieboken per den 30 

september 2022. Varje sådan aktieägare ska ha möjlighet att utse var sin representant att utgöra 

ledamot i valberedningen, för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa 

årsstämma. Härutöver ska valberedningens ledamöter äga rätt att adjungera styrelseordföranden 

till valberedningen om så befinnes önskvärt.  

För det fall att någon av de tre röstmässigt största aktieägarna ej önskar utse sådan representant 

ska den fjärde röstmässigt största aktieägaren tillfrågas och så vidare intill dess att 

valberedningen består av tre ledamöter (adjungerad styrelseordförande ej inräknad). Om flera 

aktieägare avstår från sin rätt att utse ledamot till valberedningen, behöver dock inte fler än de tio 

röstmässigt största aktieägarna tillfrågas.  
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Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till Bolaget och 

bolagsledningen. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till 

den i Bolaget röstmässigt största aktieägaren. Verkställande direktören eller annan person från 

bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Om mer än en styrelseledamot ingår i 

valberedningen får högst en av dem vara beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare 

som representerar mer än tio procent av totala antalet röster. 

Valberedningen utser ordförande inom gruppen. Den ledamot som representerar den största 

ägaren ska utses till ordförande om inte valberedningens ledamöter kommer överens om annat. 

Sammansättningen av valberedningen ska tillkännages senast sex månader före årsstämman 

2022 på Bolagets webbplats. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört 

och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska 

valberedningen utse ny ledamot enligt principerna ovan, men med utgångspunkt i Euroclear 

Sweden ABs utskrift av aktieboken snarast möjligt efter det att ledamoten lämnat sin post. 

Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras. Inget arvode ska utgå 

till ledamöterna för deras arbete i valberedningen. Vid behov ska Bolaget kunna svara för skäliga 

kostnader för valberedningens arbete. 

Valberedningen skall till årsstämman lämna förslag till ordförande och övriga ledamöter i 

styrelsen samt arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av 

styrelseledamöterna. Valberedningen skall också lämna förslag till val och arvodering av revisor, 

ordförande vid årsstämma samt principer för utseende av valberedning inför nästa årsstämma. 

Punkt 13 – Styrelsens förslag till beslut om A) införande av 

personaloptionsprogram 2022/2025, och B) riktad emission av teckningsoptioner 

samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner för fullgörande av 

åtaganden enligt personaloptionsprogrammet jämte säkring av sociala avgifter 

Bakgrund 

Styrelsen i Bolaget föreslår att årsstämman beslutar att implementera ett långsiktigt 

incitamentsprogram i form av ett personaloptionsprogram för samtliga anställda och andra 

nyckelpersoner i Bolaget och dess dotterbolag, gemensamt ”Koncernen” (”Optionsprogram 

2022/2025”). 

Syftet med det föreslagna programmet är att säkerställa ett långsiktigt engagemang bland 

anställda och andra nyckelpersoner i Koncernen genom ett incitament som är kopplat till 

Bolagets värdetillväxt. Genom införandet av Optionsprogram 2022/2025 premieras den 

långsiktiga värdetillväxten i Bolaget, vilket medför gemensamma intressen och mål för Bolagets 

aktieägare och samtliga anställda samt övriga nyckelpersoner. Ett sådant program förväntas öka 

Bolagets möjligheter till en positiv värdeutveckling samt att rekrytera och behålla kompetenta 

medarbetare. Mot bakgrund av de angivna motiven och nedan föreslagna villkor är det styrelsens 

bedömning att Optionsprogram 2022/2025 är rimligt och till fördel för Bolaget och dess 

aktieägare. 

Det är vidare styrelsens avsikt att årligen föreslå årsstämman optionsprogram likt 

Optionsprogram 2022/2025 som syftar till att främja de ovan angivna målen. 

Deltagande i Optionsprogram 2022/2025 kräver inte att några särskilda kriterier för tilldelning 

uppnåtts. Villkoren för programmet förväntas i sig säkerställa att anställda och andra 

nyckelpersoner i Koncernen tillsammans bidragit till sådan värdetillväxt i Bolaget att tilldelningens 

storlek (enligt nedan) och incitamentet är motiverat och välavvägt för Bolaget och dess 

aktieägare.  

A. Styrelsens förslag till införande av Optionsprogram 2022/2025 

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om införande av Optionsprogram 2022/2025 enligt i 

huvudsak nedanstående riktlinjer. 
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1. Optionsprogrammet ska omfatta utställande av maximalt 150 000 personaloptioner. 

2. Optionsprogram 2022/2025 ska omfatta anställda och övriga nyckelpersoner i Koncernen 

och kunna tilldelas deltagare i programmet i enlighet med nedan. 

- Ledande befattningshavare (inkl. VD) högst 6 000 personaloptioner per person och 

högst 48 000 personaloptioner totalt; 

- Seniora medarbetare och nyckelanställda högst 3 000 personaloptioner per person 

och högst 60 000 personaloptioner totalt; 

- Övriga anställda och nyckelpersoner högst 1 000 personaloptioner per person och 

högst 42 000 personaloptioner totalt. 

Tilldelningen fördelas på deltagare i programmet baserat på beslut från styrelsen i Bolaget. 

Tilldelning i programmet ska kunna ske till och med den 1 september 2022. Styrelsen ska 

äga rätt att förlänga tilldelningsperioden, dock längst till och med den 31 december 2022.  

3. Varje personaloption berättigar innehavaren att förvärva en (1) ny B-aktie i Bolaget till ett 

lösenpris om 330 kr. Lösenpriset och det antal aktier som varje personaloption berättigar 

till kan komma att bli föremål för omräkning till följd av fondemission, split, 

företrädesemission och liknande åtgärder, varvid de fullständiga teckningsoptionsvillkoren 

enligt punkt B nedan ska tillämpas. 

4. Personaloptionerna ska inte utgöra värdepapper och ska inte kunna överlåtas eller 

pantsättas. 

5. Personaloptionerna ska tilldelas deltagarna vederlagsfritt. 

6. Personaloptionerna ska regleras i särskilt avtal mellan deltagaren och Bolaget. 

7. Tilldelade personaloptioner intjänas under en period om tre (3) år efter tilldelning och 

deltagarens undertecknande av optionsavtalet.  

8. Deltagarna ska kunna nyttja tilldelade och intjänade personaloptioner under perioden från 

och med den 1 juli 2025 till och med den 30 september 2025. Styrelsen äger rätt att 

begränsa antalet tillfällen för leverans av aktier under utnyttjandeperioden. Styrelsen ska 

vidare i enskilda fall kunna besluta om förlängning av utnyttjandeperioden om innehavare 

på grund av tillämpliga regler inte kan utnyttja optionerna under den ursprungliga 

utnyttjandeperioden, dock längst till och med den 31 december 2025.  

9. Utnyttjande av personaloptioner förutsätter att deltagaren är fortsatt anställd eller 

fortfarande har pågående uppdrag för Koncernen vid tidpunkten för utnyttjandet.  

10. Deltagaren ska ha en ensidig rätt att välja kontant ersättning för sina personaloptioner 

istället för att nyttja dem för aktieteckning. Bolaget ska inte ha någon sådan valmöjlighet 

och personaloptionerna ska innebära en absolut rätt, men inte en skyldighet, för 

deltagaren att förvärva aktier i Bolaget på de villkor som framgår av detta beslutsförslag 

samt optionsavtalet.  

11. Deltagande i Optionsprogram 2022/2025 förutsätter dels att sådant deltagande lagligen 

kan ske, dels att sådant deltagande enligt Bolagets bedömning kan ske med rimliga 

administrativa och ekonomiska insatser. 

12. Styrelsen ska ansvara för utformningen och hanteringen av Optionsprogram 2022/2025 

inom ramen för ovan angivna huvudsakliga villkor och riktlinjer. Styrelsen äger rätt att, 

inom ramen för avtalet med respektive deltagare, göra de rimliga ändringar och 

anpassningar för personaloptionerna som bedöms lämpliga eller ändamålsenliga till följd 

av lokala arbetsrättsliga eller skatterättsliga regler eller administrativa förhållanden. 

Styrelsen äger vidare rätt att tidigarelägga intjäning och tidpunkten för utnyttjande av 

personaloptioner i vissa fall, såsom exempelvis vid uppköpserbjudande, vissa 

ägarförändringar, fusion och liknande åtgärder.  
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B. Styrelsens förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner samt 

godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner 

För att möjliggöra leverans av aktier enligt Optionsprogram 2022/2025 samt säkra därmed 

sammanhängande kostnader, främst sociala avgifter, föreslår styrelsen att årsstämman beslutar 

om en riktad emission av teckningsoptioner av serie 2022/2025 samt godkännande av 

överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2022/2025. 

1. Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om emission av högst 197 130 teckningsoptioner, 

varav 150 000 teckningsoptioner avser att säkra aktieleverans för personaloptioner och 

47 130 teckningsoptioner avser att säkra med personaloptionerna förknippade kostnader. 

2. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, 

tillkomma Bolaget självt. Skälet för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att 

emissionen utgör ett led i inrättandet av Optionsprogram 2022/2025. Mot bakgrund av vad 

som angivits i under ”Bakgrund” ovan bedömer styrelsen att det är till fördel för Bolaget och 

dess aktieägare att deltagarna erbjuds deltagande i Optionsprogram 2022/2025. 

3. Teckning av teckningsoptionerna ska ske på särskild lista inom tre veckor från beslutet. 

Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden.  

4. Teckningsoptionerna ska ges ut vederlagsfritt. 

5. Varje teckningsoption ska medföra en rätt att teckna en ny B-aktie i Bolaget till en 

teckningskurs om 330 kr. Om teckning sker till överkurs ska överkursen tillföras den fria 

överkursfonden. 

6. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier kommer Bolagets registrerade 

aktiekapital att öka med 19 713 kr.  

7. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för 

teckningsoptionerna från och med registreringen hos Bolagsverket till och med den 31 

december 2025. 

8. Aktie som tillkommit genom nyteckning medför rätt till vinstutdelning första gången på den 

avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyteckningen har registrerats 

hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. 

9. För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de villkor som framgår av Bilaga A. 

10. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de mindre justeringar 

som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och 

Euroclera Sweden AB.  

Tidigare incitamentsprogram och utspädning 

Per dagen för förslaget finns det 7 197 533 aktier i Bolaget, varav 4 183 108 aktier av serie A och 

3 014 425 aktier av serie B. Aktie av serie A medför tio (10) röster och aktie av serie B medför en 

(1) röst. 

Vid fullt utnyttjande av personaloptionerna i Optionsprogram 2022/2025 samt de 

teckningsoptioner som avser att säkra med optionsprogrammet förenade kostnader kommer 

utspädningseffekten av de nya aktierna att motsvara ca 2,7 procent av aktierna och ca 0,4 

procent av rösterna.  

Bolaget har för närvarande tre pågående teckningsoptionsprogram – Teckningsoptionsprogam 

TO 2919:1 – omfattande 95 650 teckningsoptioner – Teckningsoptionsprogam TO 2919:2 – 

omfattande 10 000 teckningsoptioner – Teckningsoptionsprogam TO 2021:1 – omfattande 

350 000 teckningsoptioner. Det tidigare programmet tillsammans med Optionsprogram 

2022/2025 och de teckningsoptioner som givits ut för att säkra med optionsprogrammet förenade 

kostnader kan maximalt innebära en utspädning om ca 9 procent av aktierna och drygt 1 procent 

av rösterna.  
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Utspädningseffekten har beräknats såsom antalet tillkommande aktier och röster i förhållande till 

antalet befintliga jämte tillkommande aktier och röster och har skett med förbehåll för eventuell 

omräkning enligt villkoren för de utgivna optionerna. 

Kostnader och effekter på nyckeltal 

Styrelsen bedömer att Optionsprogram 2022/2025 kommer att föranleda kostnader dels i form av 

redovisningsmässiga lönekostnader, dels i form av sociala avgifter.  

Vid en positiv kursutveckling medför Optionsprogram 2022/2025 kostnader i form av sociala 

avgifter, vilka kommer att kostnadsföras löpande. Exempelvis, vid ett lösenpris om 330 kr och en 

antagen aktiekurs om 370 kr vid utnyttjandet av personaloptionerna, uppgår de sociala avgifterna 

till ca 1 885 200 kr. Det ska noteras att beräkningarna baseras på preliminära antaganden och 

endast syftar till att illustrera utfallet. 

För att säkra med Optionsprogram 2022/2025 sammanhängande kostnader, främst sociala 

avgifter, föreslås att 31,42 procent fler teckningsoptioner ges ut än vad som motsvarar antalet 

personaloptioner i Optionsprogram 2022/2025. 

Personaloptionerna har inget marknadsvärde eftersom de inte är överlåtbara. Det faktiska utfallet 

kommer att bestämmas av skillnaden mellan den faktiska aktiekursen och lösenpriset för 

personaloptionen vid lösentillfället. Styrelsen har dock beräknat ett teoretiskt värde på 

personaloptionerna med tillämpning av Black & Scholes-modellen baserat på följande 

antaganden; aktuell aktiekurs om 136 kr, lösenpris om 330 kr, löptid om 3 år och 3 månader, 

riskfri ränta 1 procent och volatilitet om 30 procent. Värdet på personaloptionerna i programmet 

är enligt denna värdering ca 2,69 kr per personaloption och totalt ca 403 500 kr.  

Majoritetskrav  

Beslut enligt A och B ovan ska fattas som ett beslut. Besluten omfattas av bestämmelserna i 16 

kap. aktiebolagslagen. Giltigt beslut enligt detta förslag kräver därför att det biträds av aktieägare 

med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid 

stämman. 

Punkt 14 – Beslut om antagande av ny bolagsordning 

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att anta en ny bolagsordning med innebörden att två 

nya stycken införs under § 8 (Kallelse) i den nuvarande bolagsordningen med följande lydelse: 

”Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska, utöver de 
förutsättningar för deltagande som framgår av aktiebolagslagen, också anmäla 
sitt deltagande på stämman till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till 
stämman. Sistnämna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, 
midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får inte infalla tidigare än femte 
vardagen före stämman. 

Aktieägare får medföra ett eller två biträden till bolagsstämman, dock endast om 
aktieägaren på sätt som anges ovan anmäler det antal biträden denna har för 
avsikt att medföra” 

Majoritetskrav  

Giltigt beslut enligt detta förslag kräver att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar 

(2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. 

Punkt 15 – Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för emissioner 

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera 

tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital 

genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen kan besluta om 

emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan avvikelse från 

aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning och/eller andra 

villkor enligt 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Styrelsen ska dock inte kunna 
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fatta beslut som innebär att aktiekapitalet ökas med mer än tio (10) procent i förhållande till det 

aktiekapital som föreligger när emissionsbemyndigandet första gången tas i anspråk. 

Emission i enlighet med bemyndigandet ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen får 

bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt bemyndigandet samt vem som ska ha rätt att 

teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen ska kunna 

fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med 

bestämmelse om apport, kvittning och/eller med villkor enligt ovan är att styrelsen ska kunna 

emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller 

verksamheter, samt kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till Bolaget. 

Om styrelsen finner det lämpligt för att underlätta leverans av aktier i samband med en 

nyemission enligt ovan kan denna även ske till en teckningskurs som motsvarar aktiens 

kvotvärde. 

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de mindre justeringar som 

kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och vid Euroclear 

Sweden AB. 

Majoritetskrav  

Giltigt beslut enligt detta förslag kräver att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar 

(2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. 

__________________ 

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER 

I Bolaget finns totalt 7 197 533 aktier i Bolaget, varav 4 183 108 aktier av serie A och 3 014 425 

aktier av serie B. Aktie av serie A medför tio (10) röster och aktie av serie B medför en (1) röst. 

Uppgifterna avser förhållandet vid tidpunkten för kallelsens utfärdande. 

UPPLYSNINGAR PÅ ÅRSSTÄMMAN 

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen 

anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om 

förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som 

kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och Bolagets 

förhållande till annat koncernföretag.  

TILLHANDAHÅLLANDE AV HANDLINGAR 

Årsredovisning och revisionsberättelse samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen hålls 

tillgängliga på Bolagets kontor med adress Stationsgatan 23, 753 40 Uppsala. Handlingarna 

skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. 

Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid årsstämman. 

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER 

I samband med årsstämman kommer Bolaget att behandla personuppgifter i enlighet med 

Bolagets integritetspolicy för aktieägare. Denna är bifogad kallelsen. 

__________________ 

Uppsala i maj 2022 

Dirac Research AB (publ) 

Styrelsen 
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