
   

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA  

I SMART ENERGY SWEDEN GROUP AB (PUBL) 

Aktieägarna i Smart Energy Sweden Group AB (publ), org.nr 556756–4611 

(”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 13 januari 2022. 

Med anledning av den pågående Coronapandemin kommer stämman att genomföras 

via förhandsröstning, så kallad poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga 

undantag för att underlätta genomförande av bolags- och föreningsstämmor och de 

regler som trätt i kraft den 18 maj 2020. Någon stämma med möjlighet att närvara 

personligen eller genom ombud kommer därför inte att genomföras.  

Anmälan m.m. 

Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman ska: 

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 

onsdagen den 5 januari 2022 före stämman, beaktat rösträttsregistreringar som 

har gjorts senast fyra bankdagar före stämman, och 

- dels anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningarna nedan så att 

poströsten är Bolaget tillhanda senast kl 12.00 onsdagen den 12 januari 2022.  

Förhandsröstning via formulär som skickas in via post eller mail 

Förhandsröstningen, så kallad poströstning, sker genom att aktieägare fyller i ett särskilt 

formulär och undertecknar det, varefter formuläret skickas in till Bolaget per post till 

adressen Smart Energy Sweden Group AB, ref: Magnus Nyfjäll, Nygatan 32, 803 11, 

Gävle (märk brevet ”Extra bolagsstämma”) eller per e-post till 

info@smartenergysweden.se. Röstformuläret kommer att finnas tillgängligt på Bolagets 

webbplats, www.smartenergysweden.se, eller tillhandahållas på begäran. Ifyllt formulär 

måste vara Bolaget tillhanda senast onsdagen den 12 januari 2022. Poströsten får inte 

förses med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. 

Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret. Ifyllt formulär för 

utövande av rösträtt gäller även som anmälan om deltagande i stämman. 

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en daterad fullmakt undertecknad av 

aktieägaren biläggas formuläret. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på 

Bolagets hemsida, www.smartenergysweden.se, och tillhandahålls på begäran. Om 

aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande för den 

juridiska personen biläggas formuläret. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år 

från utfärdandet. 

Förvaltarregistrerade aktier 

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i 

bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden 

AB förda aktieboken per avstämningsdagen enligt ovan. Aktieägare som önskar 

registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, 

begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare 

har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast fredagen den 7 

januari 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken. 



Förslag till dagordning 

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman 

2. Upprättande och godkännande av röstlängd 

3. Val av en eller två justeringspersoner 

4. Godkännande av dagordning 

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 

6. Beslut om antagande av ny bolagsordning 

7. Val av styrelse 

8. Fastställande av arvode till styrelse 

9. Stämmans avslutande 

Punkt 6 – Beslut om antagande av ny bolagsordning 

Föreslås att bolagsstämman beslutar att ändra lydelse av bolagsordningen enligt nedan 

för att möjliggöra ändring av Bolagets företagsnamn.  

1 FÖRETAGSNAMN 

Bolagets företagsnamn är Colabitoil Försäljning Group AB. Bolaget är publikt.  

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre 

justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos 

Bolagsverket. 

Punkt 7 – Val av styrelse 

Föreslås att bolagsstämman beslutar att Bolagets styrelse ska bestå av tre ledamöter.  

dels Christoffer Bull, Magnus Nyfjäll och Christopher Amnéus nyväljs till 

styrelseledamöter. 

Föreslås att nuvarande styrelseledamöter Jan Nordlöf, Ulf Fredrixon, Pernilla Lundin, 

Björn Norrbom, Fredrik Törnqvist entledigas.  

Punkt 8 – Fastställande av arvode till styrelse 

Föreslås att bolagsstämman beslutar att tidigare beslutat styrelsearvode ska vara 

fortsatt gällande.  

Majoritetskrav 

För giltigt beslut enligt punkten 6 krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar 

(2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. 

Aktieägares rätt att begära upplysningar  

Styrelsen och den verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och 

styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om 

förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, 

förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags 

ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag. Sådan begäran 

från aktieägare skall lämnas skriftligen till Bolaget senast tio dagar före bolagsstämman 



per post till adressen Smart Energy Sweden Group AB, ref: Magnus Nyfjäll, Nygatan 32, 

803 11, Gävle (märk brevet ”Extra bolagsstämma”) eller per e-post till adressen 

info@smartenergysweden.se. Upplysningarna kommer att hållas tillgängliga på 

Bolagets webbplats www.smartenergysweden.se och på Bolagets kontor med adress 

Smart Energy Sweden Group AB, ref: Magnus Nyfjäll, Nygatan 32, 803 11, Gävle 

senast fem dagar före stämman. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som 

begärt dem och uppgivit sin adress.  

Tillhandahållande av handlingar  

Årsredovisning och revisionsberättelse, fullständiga förslag till beslut samt övriga 

handlingar enligt aktiebolagslagen framläggs genom att de hålls tillgängliga på Bolagets 

kontor med adress Smart Energy Sweden Group AB, ref: Magnus Nyfjäll, Nygatan 32, 

803 11, Gävle samt på Bolagets webbplats, www.smartenergysweden.se, senast tre 

veckor före stämman. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som 

begär det och som uppger sin postadress.  

Behandling av personuppgifter 

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med stämman hänvisas 

till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats 

www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf. 

  

Gävle i december 2021 

Smart Energy Group Sweden AB 

Styrelsen 
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