
    Coala Life Kålsängsgränd 10B 753 19 Uppsala· ·

Stämmokommuniké från årsstämma den 
30 maj 2022 i Coala-Life Group AB (publ)
Coala-Life Group AB (publ) (”Bolaget” eller ”Coala-Life”) har den 30 maj 2022 hållit 
årsstämma. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattats av årsstämman 
(alla i enlighet med de förslag som presenteras i kallelsen till stämman som hålls 
tillgänglig på Bolagets webbplats www.coalalife.com).

Årsstämman beslutade:

PRESSMEDDELANDE
30 maj 2022 13:00:00 CEST

att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen 
samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för det föregående 
räkenskapsåret.

·

att balansera bolagets ansamlade resultat i ny räkning och att det inte ska ske 
någon utdelning för det föregående räkenskapsåret.

·
att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för det 
föregående räkenskapsåret.

·
att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter och att omvälja 
Per Carendi (även omvald som styrelsens ordförande), Ebba Fåhraeus och Peter 
Troija samt att nyvälja Christian Jørgensen till styrelseledamöter;

·

att ett registrerat revisionsbolag skulle utses till revisor samt att nyvälja Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor;

·
att arvoden till styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska uppgå till 
totalt 1 000 000 kronor varav 400 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 
200 000 kronor till var och en av övriga ordinarie styrelseledamöter;

·

att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning;·
att anta principer för tillsättande av och instruktion avseende valberedning;·
att upphäva tillämpliga riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare;·
att bemyndiga styrelsen att öka aktiekapitalet genom emission av nya aktier, 
teckningsoptioner och/eller konvertibler med ett belopp motsvarande högst 15 
procent av aktiekapitalet och antalet aktier/röster i bolaget, med eller utan avvikelse 
från aktieägarnas företrädesrätt; samt

·

att ändra bolagsordningens gränser såvitt avser aktiekapital och antal aktier 
varigenom Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 18 750 000 kronor och högst 75 
000 000 kronor och antalet aktier ska vara lägst 75 000 000 och högst 300 000 000.

·
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Om oss

Coala Life är ett svenskt medicintekniskt företag verksamt inom molnbaserad hjärt- och 
lungdiagnostik. Bolaget har utvecklat och lanserat Coala Heart Monitor - en mångfaldigt 
prisbelönad samt FDA- och CE-godkänd produktplattform som möjliggör 
långtidsövervakning, analys och algoritmbaserad diagnostik av hjärta och auskultation av 
lungor i realtid och på distans. Coala Heart Monitor marknadsförs huvudsakligen mot 
vårdgivare som förskriver produkt och tjänst till patient för användning i vardagen och 
hemmiljö, utan behov att besöka någon vårdenhet. Bolagets lösningar bygger på 
mångårig svensk forskning samt utveckling och skyddas av ett 30-tal patent. 
Huvudkontoret är baserat i Uppsala och sedan 2019 är det amerikanska dotterbolaget 
Coala Life Inc etablerat i Irvine, Kalifornien. Mer än 10 000 patienter har använt, 
diagnostiserats eller är under långtidsövervakning med Coala Heart Monitor. I Coala Care 
plattformen finns idag över 1 700 läkare och sjuksköterskor anslutna hos fler än 500 
vårdgivare. För mer information se www.coalalife.com

För mer info, kontakta:

Dan Pitulia, CEO Coala Life AB
+46 70 972 08 38, dan.pitulia@coalalife.com
Philip Siberg, Co-founder, Chief Strategy Officer and Head of IR
+46 70 790 67 34, philip.siberg@coalalife.com

Certified Adviser
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB.
Kontaktuppgifter: Erik Penser Bank AB, Box 7405, 103 91 Stockholm,
tel: +46 (0)8-463 80 00
email: certifiedadviser@penser.se
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