Styrelsens förslag till beslut inför extra bolagsstämma i CareDx
International AB den 29 augusti 2017
Punkt 7 – Antagande av ny bolagsordning
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att anta en ny bolagsordning
enligt vilken § 4 erhåller följande lydelse: ”Aktiekapitalet skall vara lägst 500.000
kronor och högst 2.000.000 kronor.”
Punkt 8 – Nedsättning av aktiekapitalet
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att sätta ned bolagets
aktiekapital bolagets aktiekapital sätts ned med 119.788.488 kronor till 500.000
kronor för omedelbar förlusttäckning enligt den fastställda balansräkningen.
Nedsättningen skall ske genom minskning av aktiens nominella belopp från 1
krona till 0,4174023 öre utan återbetalning till aktieägarna.
Punkt 9 och 10 – Framläggande av kontrollbalansräkning och beslut om
bolaget ska gå i likvidation eller ej
Styrelsen har per den 31 maj 2017 låtit upprätta en kontrollbalansräkning.
Denna utvisade att det egna kapitalet i Bolaget understeg hälften av det
registrerade aktiekapitalet. Kontrollbalansräkningen ska då läggas fram på
bolagsstämma och aktieägarna har att ta ställning till om bolaget ska träda i
likvidation eller inte.
Styrelsens primära förslag
Styrelsen föreslår att bolaget inte försätts i likvidation. Aktiekapitalet måste då
återställas inom åtta månader, vilket är avsett att åtgärdas genom den i punkt 8
ovan föreslagna nedsättningen av aktiekapitalet.
Styrelsens sekundära förslag
Trots det primära förslaget att driva verksamheten vidare (vilket bolagets
huvudägare CareDx, Inc med över 98% av antalet aktier och röster ställt sig
bakom), är styrelsen enligt aktiebolagslagen skyldig att upprätta ett fullständigt
förslag till beslut om likvidation att föreläggas bolagsstämman. I anledning
därav föreslår styrelsen i andra hand att bolagsstämman beslutar att Bolaget
ska gå i likvidation.
Bolagets eget kapital understeg det registrerade aktiekapitalet enligt den av
styrelsen upprättade kontrollbalansräkningen per den 31 maj 2017. Skulle
bolagsstämman besluta om likvidation föreslås beslutet om likvidation gälla från
den dag då likvidationen registreras hos Bolagsverket. Dagen för skifte av
Bolagets återstående tillgångar beräknas kunna infalla tidigast omkring åtta (8)
månader efter Bolagsverkets registrering av likvidationsbeslutet. Med hänsyn till
de föreliggande omständigheterna anser styrelsen att det inte är möjligt att göra
annat än grova uppskattningar beträffande skiftestidpunkten och
skifteslikvidens storlek. Till likvidator föreslås advokaten Håkan Rudström från
Advokatfirman Lindahl.

