KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA
Aktieägarna i CareDx International AB (publ), org nr 556543-6127, kallas härmed till
årsstämma torsdagen den 15 juni 2017, klockan 16.00, i bolagets lokaler, Franzéngatan
5, Stockholm.
Anmälan
Aktieägare som önskar delta i stämman skall vara införd i den av Euroclear Sweden AB
förda aktieboken fredagen den 9 juni 2017. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina
aktier bör i god tid före detta datum genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera
aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman.
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall vidare anmäla detta senast
måndagen den 12 juni 2017, klockan 16.00, under adress: Årsstämma CareDx
International, Advokatfirman Lindahl, Box 1203, 751 42 Uppsala, på telefon 018 - 16 18
50, på telefax 018 - 14 46 79 eller per e-post carola.blom@lindahl.se. Vid anmälan bör
uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt
aktieinnehav.
Ombud
Aktieägare som ska företrädas genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt
för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av aktuellt
registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt gäller
ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock
högst fem år.
Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör insändas till bolaget i god tid
före stämman. Formulär för fullmakt tillhandahålls på bolagets webbplats
www.allenex.se och kommer även att sändas till de aktieägare som begär det.
Antal aktier och röster
I bolaget finns vid tidpunkten för denna kallelse totalt 120 288 488 aktier. Alla aktier
representerar en röst. Bolaget innehar inga egna aktier.
Ärenden
1.

Öppnande av stämman.

2.

Val av ordförande vid stämman.

3.

Upprättande och godkännande av röstlängd.

4.

Val av en eller två justeringsmän.

5.

Godkännande av dagordning.

6.

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7.

Verkställande direktörens anförande.

8.

Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

9.

Beslut om

a)

c)

fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen, och
ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

10.

Beslut om fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.

11.

Val av styrelse.

12.

Val av revisor.

13.

Avslutande av bolagsstämman.

b)

Rätt till upplysningar samt handlingar till stämman mm
Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan
ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om dels
förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller
bolagets ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.
Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2016, fullmaktsformulär
samt övriga handlingar inför stämman finns tillgängliga på bolagets webbplats
www.allenex.se senast torsdagen den 25 maj 2017. Handlingarna distribueras till de
aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
_______________________________
Stockholm i maj 2017
CareDx International AB (publ)
Styrelsen

