
 
Direct Conversion AB (publ)  BOLAGSORDNING 
 
Org. nr 556542–8918    2018-04-26   
 
§1 Firma Bolagets firma är Direct Conversion AB. Bolaget är publikt. 
 
§2 Styrelsens säte Styrelsen ska ha sitt säte i Danderyds kommun. 
 
§3 Verksamhet Bolaget ska bedriva utveckling av och leverera produkter, 

tjänster, programvara och systemlösningar samt utnyttja 
innovationer inom röntgenprodukter och andra produkter som 
härrör från dess kärnkompetens inom röntgendetektion, bland 
annat genom utförande av kontrakt för installation, integration, 
och underhåll av medicinsk, dental, och annan industriell 
bildbehandling och relaterad styrutrustning, instrument, verktyg 
och system samt äga och förvalta aktier i industriföretag. 

 
§4 Aktiekapital Aktiekapitalet skall vara lägst 50.000.000 kronor och högst 

200.000.000 kronor. 
 
§5 Antal aktier  Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 10.000.000 och högst 

40.000.000.  
 
§6 Styrelse  Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst tio ledamöter med 

högst tre suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljes 
årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma. 

 
§7 Revisorer  För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper 

samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses 
en eller två revisorer med högst två suppleanter eller ett eller två 
registrerade revisionsbolag.  

 
§8 Kallelse Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i 

Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Vid 
tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett 
annonseras i Svenska Dagbladet.  

Aktieägare som vill deltaga i bolagsstämma skall dels vara 
upptagen som aktieägare i utskrift eller annan framställning av 
hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före 
stämman, dels anmäla sig hos bolaget senast kl 16.00 den dag 
som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte 
vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, 
julafton eller nyårsafton, och inte infalla tidigare än femte 
vardagen före stämman.  



Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två 
biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom 
enligt föregående stycke. 

§9 Bolagsstämma  På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling: 
 
    1. val av ordförande vid stämman; 
   2. upprättande och godkännande av röstlängd; 
   3. godkännande av dagordningen för stämman; 
   4. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 
  5. val av en eller två justeringsmän; 

 6. framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelse 
samt i förekommande fall koncernredovisning och 
koncernberättelse; 

   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 styrelseledamöterna och verkställande 
direktör; 

   8. fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn; 
9. val av styrelse samt, i förekommande fall, revisor och 
revisorssuppleant eller registrerat revisionsbolag; 
10. annat ärende, som ankommer på stämman enligt 
aktiebolagslagen eller bolagsordningen 

 
§10 Räkenskapsår  Bolagets räkenskapsår är 0101-1231. 
 
§11 Avstämningsförbehåll Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister 

enligt lagen (1998:1470) om kontoföring av finansiella 
instrument. 

 
§ 12 Fullmaktsinsamling Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt 

det förfarande som anges i 7 kap 4 § andra stycket 
aktiebolagslagen (2005:551). 

 

_________________________ 
 



Unofficial translation 
 
Direct Conversion AB (publ)  Articles of Association 
 
Org. no 556542-8918    2018-04-26_  .                  
 
§1 The Company name is Direct Conversion AB . The Company is a public company. 

 

§2 The Company’s Board of Directors will have its registered office in the Municipality 
of Danderyd, Sweden. 

 

§3 The Company shall develop and deliver products, services, software, and system 
solutions as well as utilize innovations in the areas of X-ray products and other 
products derived from its core competence in X-ray detectors, including inter alia 
execution of contracts for the installation, integration and maintenance of medical, 
dental & other industrial imaging and related control equipment, instruments, tools 
and system, and own and manage shares in industrial companies. 

 

§4 The Company’s share capital shall comprise a minimum of SEK 50,000,000 and a 
maximum of SEK 200,000,000. 

 

§5 The number of shares in the Company shall be not less than 10,000,000 and not more 
than 40,000,000. 

 

§6 The Board of Directors shall comprise a minimum of three and a maximum of ten 
members with a maximum of three deputies. The Board of Directors shall be 
appointed annually at the Annual General Meeting to serve for the period until the 
next Annual General Meeting is held. 

 

§7 One or two auditors with a maximum of two deputies, or one or two firms of 
registered accountants, shall be appointed to audit the Company’s Annual Report and 
Accounts as well as the Board of Directors’ and the Chief Executive Officer’s 
administration.  

 

§8 Notices of shareholders’ meetings shall be published in Post- och Inrikes Tidningar 
and on the Company’s website. In connection herewith, the Company shall publish a 
notice in Svenska Dagbladet that a shareholders’ meeting has been convened. 

 Shareholders who wish to attend a shareholders’ meeting shall be registered as a 
shareholder in a print-out or other account of the full shareholders’ register with 
reference to the status five weekdays before the meeting and notify the Company not 
later than 4 pm of the day stated in the notice for the meeting. This day must not be 
Sunday, other public holiday, Saturday, Midsummer’s Eve, Christmas Eve or New 
Year’s Eve and must not be earlier than the fifth weekday before the meeting. 



 Shareholders may be accompanied by one or two advisors at a shareholders’ meeting, 
provided, however, that the shareholder has given notice in this respect as set out in 
the previous paragraph. 

 

§9 The Annual General Meeting shall address the following items: 

1 Appoint the Chairman of the Annual General Meeting; 

2. Prepare and approve the Voting List; 

3. Approve the agenda; 

4. Confirm that the Meeting has been duly convened; 

5. Appoint one or two persons to verify the Minutes; 

6. Present the Annual Report and Report of the Auditors and, where applicable, 
corresponding consolidated reports; 

7. Decisions to be reached 

a) Approve the Income Statement and Balance Sheet, and where applicable, 
the Consolidated Income Statement and Consolidated Balance Sheet, 

b) Approve the allocation of the Company’s earnings/losses in accordance 
with the approved Balance Sheet, 

c) Discharge Members of the Board of Directors and the Chief Executive 
Officer from liability. 

8. Determine remuneration payable to Members of the Board of Directors and the 
Auditors; 

9. Appoint the Board of Directors and, where applicable, Auditor(s) and any 
deputies to the Auditor(s) or firm of registered accountants. 

10. Any other business to be dealt with by the Annual General Meeting according 
to the Companies Act or the Company’s Articles of Association. 

 

§10 The Company’s financial year shall be 1 January – 31 December. 

 

§11 The Company’s shares shall be registered in a central securities depository register 
pursuant to the Financial Instruments Accounts Act (1998:1479). 

 

§12 The Board of Directors may collect proxies at the company’s expense pursuant to the 
procedure stated in Chapter 7 Section 4 second paragraph of the Swedish Companies 
Act (SFS 2005:551). 

 

_________________________ 


