N.B. The English wording is a translation of the Swedish original wording. In case of discrepancies,
the Swedish version shall prevail.
Org.nr. / Reg. No. 559050-5052

1§

Protokoll
fört
vid
extra
bolagsstämma i CELLINK AB
(publ) den 6 augusti 2021.
Minutes kept at the Extraordinary
General Meeting (the “EGM”) in
CELLINK AB (publ) on 6 August
2021.

Val av ordförande vid bolagsstämman / Election of Chairman of the EGM
Utsågs styrelsens ordförande Carsten Browall, till ordförande vid stämman. Det noterades att
han hade fått i uppdrag att föra protokollet vid stämman.
The Chairman of the Board, Carsten Browall, was appointed Chairman of the EGM. It was
noted that he had been instructed to keep the minutes.
Noterades att stämman hölls enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för
att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, dvs. med deltagande genom
förhandsröstning.
It was noted that the general meeting was held in accordance with sections 20 and 22 of the
Act (2020:198) on temporary exceptions to facilitate the execution of general meetings in
companies and other associations, i.e. by way of participation through advance voting.

2§

Val av en eller två justeringspersoner / Election of one or two persons to attest the minutes
Utsågs Veronica Christiansson att justera dagens protokoll.
Veronica Christiansson was appointed to approve the minutes.

3§

Upprättande och godkännande av röstlängd / Preparation and approval of the voting list
Bifogad förteckning, Bilaga 1, upprättad av bolaget och som kontrollerats av justeringsperson,
baserad på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, godkändes att gälla som
röstlängd vid stämman.
The attached list, Appendix 1, prepared by the company and verified by the person approving
the minutes, based on the share register of the meeting and received advance votes, was
approved to serve as voting list for the meeting.
En sammanställning av det samlade resultatet av poströster, på varje punkt som omfattas av
poströster, bifogas som Bilaga 2, vari det framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna
lag.
A summary of the total result of advance votes, on each item covered by advance votes, is
attached as Appendix 2, in which the information specified in section 26 of the abovementioned law is stated.

4§

Godkännande av dagordningen / Approval of the agenda
Godkändes det förslag till dagordning som intagits i kallelsen till stämman.
The agenda presented in the notice convening the meeting was approved to serve as agenda
for the meeting.

5§

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad / Determination of whether the
meeting was duly convened
Konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.
It was established that the meeting had been duly convened.

6§

Beslut om ändring av företagsnamn och bolagsordning / Resolution to change the
company name and the articles of association
Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om att ändra företagsnamn från CELLINK AB
(publ) till BICO AB (publ) och om ändring av bolagsordningen, i enlighet med Bilaga 3.
It was resolved, in accordance with the Board of Directors’ proposal, to change the company
name from CELLINK AB (publ) to BICO AB (publ) and to change the company’s articles of
association, in accordance with Appendix 3.
_______________________
Signatursida följer / Signature page follows

Vid protokollet / Minutes taken by

Justeras / Approved

CARSTEN BROWALL

VERONICA CHRISTIANSSON

_______________________

_______________________

Carsten Browall

Veronica Christiansson

Bilaga 1 / Appendix 1
Slutlig röstlängd vid extra bolagsstämma i CELLINK AB (publ) den 6 augusti 2021
Final voting list at the Extraordinary General Meeting in CELLINK AB (publ) on 6 August 2021
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CELLINK AB (publ)

Poströster - slutredovisning (26§ 2020:198)

A-aktie - 10 röster

B-aktie - 1 röst

Företrädda aktier vid EGM

1 500 000

36 855 599

38 355 599

Företrädda röster vid EGM

15 000 000

36 855 599

51 855 599

Aktier i bolaget

1 500 000

56 175 417

57 675 417

Röster i bolaget

15 000 000

56 175 417

71 175 417

Aktier
Agendapunkt

För

Totalt

Röster

Emot

Ej avgivna

För

%, aktiekapitalet

Emot

Ej avgivna

%, rösterna

För

Emot

För

Emot

1 Val av ordförande vid stämman - Carsten Browall
38 179 353

0

176 246

51 679 353

0

176 246

99,540%

0,000%

99,660%

0,000%

0

176 246

51 679 353

0

176 246

99,540%

0,000%

99,660%

0,000%

0

176 246

51 679 353

0

176 246

99,540%

0,000%

99,660%

0,000%

0

176 246

51 679 353

0

176 246

99,540%

0,000%

99,660%

0,000%

176 246

51 679 353

0

176 246

99,540%

0,000%

99,660%

0,000%

0

51 855 589

10

0

100,000%

0,000%

100,000%

0,000%

2 Val av en eller två justeringspersoner - Veronica Christiansson
38 179 353
3 Upprättande och godkännande av röstlängd
38 179 353
4 Godkännande av dagordning
38 179 353

5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
38 179 353

0

6 Förslag till beslut om ändring av företagsnamn och bolagsordning
38 355 589

10

Bolagsordning

Bilaga 3 / Appendix 3

Bolagsordning för BICO AB (publ) (org. nr. 559050-5052).
1§ Firma
Bolagets företagsnamn är BICO AB. Bolaget är publikt (publ).
2§ Säte
Styrelsen har sitt säte i Göteborg.
3§ Verksamhetsföremål
Bolaget ska förvärva, äga och förvalta fast, lös och intellektuell egendom, och genom i huvudsak
dotterbolag bedriva utveckling, tillverkning och försäljning av utrustning, tjänster, mjukvara och
reagenser för tillämpning inom bland annat bioteknik, bioinformatik, medicinteknik, diagnostik och
farmakologi samt tillhandahålla koncerninterna tjänster såsom att samordna finansiering och
redovisning inom koncernen samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
§ 4 Aktiekapital och aktier
Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 950 000 kronor och till högst 3 800 000 kronor. Antalet
aktier i bolaget ska uppgå till lägst 38 000 000 och till högst 152 000 000.
Aktier av två slag får ges ut, serie A och serie B. Aktie av serie A ska medföra tio (10) röster ochaktie av
serie B en (1) röst. Högst 1 500 000 aktier av serie A och högst 150 500 000 aktier avserie B kan ges ut.
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av två slag,serie A och
serie B, ska ägare av aktier av serie A och serie B, ha företrädesrätt att teckna nyaaktier av samma
aktieslag i förhållande till det antal aktier som de förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte
tecknas med primär företrädesrätt, ska erbjudas samtliga aktieägare (subsidiär företrädesrätt). Om inte
hela antalet aktier som tecknas på grund av densubsidiära företrädesrätten kan ges ut, ska aktierna fördelas
mellan tecknarna i förhållande tilldet antal aktier som de förut äger och, i den mån detta inte kan ske,
genom lottning.
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller
serie B, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B ägaföreträdesrätt att
teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller
konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de
aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna
konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblernakan komma att bytas ut mot.
Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheterna att fatta beslut om
kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag iförhållande
till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktierav visst aktieslag ge
rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i
möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt
slag.
§ 5 Avstämningsbolag
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om
kontoföring av finansiella instrument.

§ 6 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår 1 januari – 31 december.
§ 7 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst åtta (8) styrelseledamöter utan suppleanter.
§ 8 Revisor
Bolaget ska ha lägst en (1) revisor samt högst en (1) revisorssuppleant. Till revisor samt, iförekommande
fall, revisorssuppleant ska utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.
§ 9 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes tidningar och genomatt
kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom
annonsering i Dagens Industri upplysa om att kallelse har skett.
§ 10 Anmälan om deltagande i bolagsstämma
En aktieägare som vill delta i en bolagsstämma ska anmäla detta till bolaget den dag som anges i kallelsen
till bolagsstämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton,
julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman. Om en
aktieägare vill ha med sig biträden vid bolagsstämman ska antalet biträden (högst två) anges i anmälan.
§ 11 Utomståendes närvaro vid bolagsstämma
Styrelsen äger besluta att den som inte är aktieägare i bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer,
ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämman.
§ 12 Ärenden på årsstämma
Vid årsstämma ska följande ärenden behandlas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

val av ordförande vid bolagsstämman;
upprättande och godkännande av röstlängd;
godkännande av dagordningen;
val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet;
prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall,
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall,
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen;
beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
fastställande
av
antalet
styrelseledamöter
och
antalet
revisorer
ochrevisorssuppleanter;
fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna;
val av styrelseledamöter och revisorer och revisorssuppleanter;
annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller
bolagsordningen.

§ 13 Insamling av fullmakter och poströstning
Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket
aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före
bolagsstämman.
***

Articles of Association
Articles of Association for BICO AB (publ) (reg. no. 559050-5052).
1§ Name of the company
The company name is BICO AB. The company is a public company (publ).
2§ Registered office
The Board have their seats in Göteborg’s municapilty.
3§ Object
The company shall acquire, own and manage real-, movable- and intellectual property, and mainly
through subsidiaries conduct development, manufacturing and sale of equipment, services, software
and reagents for application in areas such as biotechnology, bioinformatics, medical technology,
diagnostics and pharmacology and provide intra-group services such as coordinating financing and
accounting within the Group and to conduct other business compatible therewith.
§ 4 Share capital and shares
The share capital shall comprise at least SEK 950,000 and at most SEK 3,800,000. The number of
shares in the company shall be at least 38,000,000 and at most 152,000,000.
Shares of two classes may be issued, series A and series B. Share of series A shall carry ten (10) votes
and share of series B shall carry one (1) vote. A maximum of 1,500,000 shares of series A and a
maximum of 150,500,000 shares of series B may be issued.
If the company resolves to issue new shares of two series, series A and series B through a cash issue
of a set-off issue, shareholders of series A and series B shares shall have preferential rights to subscribe
for new shares of the same series in proportion to the number of shares they previously hold (primary
preferential right). Shares not subscribed for with primary preferential rights shall be offered to all
shareholders (subsidiary preferential right). Unless the entire number of shares subscribed for due to
the subsidiary preferential right can be issued, the shares shall be distributed among the subscribers in
proportion to the number of shares they previously hold and, to the extent this cannot be done, by lot.
If the company resolves to issue shares of series A or series B only through a cash issue or set-off issue,
all shareholders, regardless of whether their shares are of series A or series B, shall have preferential
rights to subscribe for new shares in proportion to the number of shares they previously own.
If the company resolves to issue warrants or convertibles through a cash issue or set-off issue, the
shareholders have preferential rights to subscribe for warrants as if the issue were for the shares that
may be new subscribed due to the warrant right respectively preferential rights to subscribe for
convertibles as if the issue were for the shares that the convertibles may be exchanged for.
What have been stated above shall not entail any restriction of the ability to resolve on a cash issue or

set-off issue with deviation from the shareholders’ preferential rights.
In the event of an increase in the share capital through a bonus issue, new shares shall be issued by
each series of shares in proportion to the number of shares of the same class that already exist. In doing
so, old shares of a certain series of shares shall entitle to new shares of the same series. What has now
been said shall not entail any restriction on the possibility of issuing shares of a new series by way of
bonus issue, after a necessary amendment to the Articles of Association has been made.
§ 5 CSD-registered company
The company’s shares shall be registered in a Central Securities Depository Register pursuant to the
Swedish Central Securities Depositories and Financial Instruments Accounts Act (1998:1479)
§ 6 Financial year
The financial year of the company shall be calendar year 1 January – 31 December.
§ 7 Board of Directors
The Board of Directors shall consist of not less than three (3) and not more than eight (8) members,
without deputies.
§ 8 Auditor
The company shall have not less than one (1) auditor and not more than one (1) deputy auditor. An
authorized auditor or a registered audit company shall be appointed as auditor and, where applicable, as
deputy auditor.
§ 9 Notice of a General Meeting
Notice of a General Meeting shall be made by announcement in the Swedish Official Gazette (Sw. Postoch Inrikes Tidningar) and by making the notice available on the company’s website. It shall further be
announced in Dagens Industri that a notice has been made.
§ 10 Notification of participation
Shareholder who wish to participate at a General Meeting must report to the company not later than the
date specified in the notice of the meeting. This day may not be Sunday, Public Holiday, Saturday,
Midsummer Eve, Christmas Eve or New Year’s Eve and not earlier than fifth weekday before the
meeting. If a shareholder wish to be accompanied by advisors at the General Meeting, the number of
advisors (maximum two) shall be stated in the notification.
§ 11 External presence at General Meetings
The Board of Directors may resolve that persons not being shareholders of the company shall, on the
conditions stipulated by the Board of Directors, be allowed to attend or in any matter follow the
discussions at a General Meeting.
§ 12 Matters at the Annual General Meeting
At the Annual General Meeting, the following matters shall be dealt with:
1. Election of a chairman of the meeting;
2. Preparation and approval of the voting list;
3. Approval of the agenda;
4. Election of one or two persons to attest the minutes;
5. Determination of whether the meeting was duly convened;

6. Presentation of the annual report and the audit report and, where applicable, the
consolidated accounts and consolidated accounts;
7. Resolutions regarding adoption of the income statement and the balance sheet and, where
applicable, the consolidated income statement and the consolidated balance sheet;
8. Resolutions regarding allocation of the company’s profits or losses according to the adopted
balance sheet;
9. Resolutions regarding discharge from liability for the Board of Directors and the CEO;
10. Determination of the number of Board members and auditors and deputy auditors;
11. Determination of fees for the Board of Directors and auditors;
12. Election of the Board of Directors and auditors and deputy auditors;
13. Other matter to be dealt with at the meeting pursuant to the Companies Act (2005:551) or
the Articles of Association.
§ 13 Collection of proxies and postal votes
The Board of Directors may collect powers of attorney in accordance with the procedure set out in
Chapter 7, Section 4, second paragraph of the Companies Act (2005:551).
The Board of Directors may decide, ahead of a General Meeting, that shareholders should be able to
exercise their voting rights by post prior to the General Meeting.

