
 
KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ATVEXA AB (PUBL) 

Atvexa AB (publ), 556781-4024, (”Bolaget”) håller extra bolagsstämma fredagen den 7 oktober 2022. 

Den extra bolagsstämman är sammankallad på begäran från aktieägaren DeMina Skolintressenter AB 
(”DeMina”), som efter genomförande av det offentliga uppköpserbjudandet representerar cirka 
99,5 procent av det totala antalet aktier och cirka 99,9 procent av det totala antalet röster i Bolaget per 
dagen för denna kallelse. DeMina har begärt att extra bolagsstämma hålls för att besluta om antalet 
styrelseledamöter, arvode till styrelsen, val av styrelseledamöter och styrelseordförande och 
upphävande av årsstämmans beslut om valberedning.  

Styrelsen i Bolaget har beslutat att stämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud 
eller utomstående och att aktieägare enbart ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt på förhand genom så 
kallad poströstning, med stöd av de tillfälliga lagregler som gäller under 2022. 
 
Rätt att delta och anmälan  

Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt och delta i stämman ska: 
 

 dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på 
avstämningsdagen torsdagen den 29 september 2022; 

 

 dels anmäla sig genom att avge sin poströst i enlighet med anvisningarna under rubriken 
”Poströstning” nedan, så att poströsten är Bolaget tillhanda senast torsdagen den 6 oktober 2022. 

 
Förvaltarregistrerade aktier 

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, förutom att 
anmäla sig till stämman genom att avge sin poströst även låta registrera aktierna i eget namn så att 
aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen den 29 september 
2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt 
förvaltarens rutiner sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av 
förvaltaren senast den 3 oktober 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken. 
 
Poströstning 

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning, 
enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och 
föreningsstämmor. 
 
För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på 
Bolagets webbplats, https://atvexa.com/sv/section/investerare/bolagsstyrning/bolagsstammor/. 
Poströstningsformuläret gäller som anmälan till stämman. Det ifyllda formuläret ska ha inkommit via post 
till Atvexa AB (publ), Brovägen 9, 182 76 Stocksund, eller via e-post till veronica.hallengren@atvexa.se 
senast den 6 oktober 2022. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan 
behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda 
instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig. 
 
Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret. 
 



Poströstning genom ombud 

Aktieägare som poströstar genom ombud ska utfärda skriftlig daterad fullmakt till ombudet. Fullmakt 
gäller ett år från utfärdande eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år. 
Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska 
personen bifogas. Registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år.  
 
Fullmakten samt eventuellt registreringsbevis måste skickas tillsammans med poströsten till Atvexa AB 
(publ), Brovägen 9, 182 76 Stocksund, eller via e-post till veronica.hallengren@atvexa.se senast den 
6 oktober 2022. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, 
https://atvexa.com/sv/section/investerare/bolagsstyrning/bolagsstammor/, och skickas till aktieägare 
som begär det och uppger sin e-post- eller postadress. 
 
Förslag till dagordning 

1. Val av ordförande vid stämman. 

2. Val av en eller två justeringsmän. 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 

4. Godkännande av dagordning. 

5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad. 

6. Fastställande av antalet styrelseledamöter. 

7. Fastställande av arvode till styrelse. 

8. Val av styrelse och styrelseordförande. 

9. Upphävande av årsstämmans beslut om valberedning. 
 

Förslag till beslut 

Punkt 1 – Förslag till val av ordförande vid stämman 
DeMina har föreslagit att Sara Karlin väljs till stämmans ordförande. 
 
Punkt 2 – Förslag till val av en eller två justeringsmän 
Till person att jämte ordföranden justera protokollet föreslås Veronica Hallengren, eller, vid dennes 
förhinder, den styrelsen i stället anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera 
röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet. 
 
Punkt 3 - Upprättande och godkännande av röstlängd  
Den röstlängd som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättats av Bolaget, baserat på 
bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats och tillstyrkts av justeraren. 
 
Punkt 6 – Förslag till beslut om antalet styrelseledamöter 
DeMina har föreslagit att styrelsen ska bestå av sex ledamöter. 

 
Punkt 7 – Förslag till beslut om fastställande av arvode till styrelsen 
DeMina har föreslagit att arvode till styrelsen ska utgå oförändrat med 360 000 kronor till styrelsens 
ordförande och 180 000 kronor till envar av övriga ledamöter. 120 000 kronor ska utgå till ordförande i 
revisionsutskottet och 60 000 kronor till envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet. 80 000 kronor 
ska utgå till ordförande i Ersättning- och Investeringskommittén och 40 000 kronor till övriga ledamöter 
i Ersättning- och Investeringskommittén. 80 000 kronor ska utgå till ordförande i Kvalitetsutskottet och 
ytterligare 40 000 kronor till övriga ledamöter i Kvalitetsutskottet.  
 



Punkt 8 – Förslag till val av styrelse och styrelseordförande 
DeMina har föreslagit att Sara Karlin, Peter Weiderman, Lars Brune, Katarina Sjögren, Cecilia Daun 
Wennborg och Gunilla Öhman ska väljas till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. 
Till styrelseordförande föreslås Sara Karlin. 
 
Punkt 9 – Förslag till beslut om upphävande av årsstämmans beslut om valberedning 
DeMina har föreslagit att stämman beslutar att upphäva årsstämmans beslut av den 18 januari 2022 
om valberedning. 
 
Tillgängliga handlingar 

Övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen framläggs genom att de hålls 
tillgängliga hos Bolaget på Brovägen 9, 182 76 Stocksund och på Bolagets webbplats 
(www.atvexa.com) senast tre veckor före stämman och sänds till de aktieägare som begär det och 
uppger sin e-post- eller postadress. Formulär för poströstning och fullmaktsformulär finns tillgängliga på 
Bolagets webbplats (www.atvexa.com) och kommer även skickas kostnadsfritt till aktieägare som begär 
det och uppger sin e-post- eller postadress. 

 
Upplysningar vid stämman 

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att 
det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som 
kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska ha 
inkommit skriftligen till Bolaget senast tio dagar före stämman, dvs. den 27 september 2022 till Atvexa 
AB (publ), Att: Veronica Hallengren, Brovägen 9, 182 76 Stocksund eller via e-post till 
veronica.hallengren@atvexa.se. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på Bolagets 
webbplats (www.atvexa.com) och på Bolagets huvudkontor senast den 2 oktober 2022. Upplysningarna 
skickas även inom samma tid till den aktieägare som så begärt och som uppgett sin e-post- eller 
postadress. 
 
Antal aktier och röster 

Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 12 143 298, varav 
6 482 992 aktier är av serie A och 5 660 306 aktier är av serie B. Varje aktie av serie A berättigar till tio 
(10) röster och varje aktie av serie B berättigar till en (1) röst. Det totala antalet röster uppgår till 
70 490 226. Bolaget innehar inte några egna aktier. 
 
Behandling av personuppgifter 

Personuppgifter som hämtas från anmälningar, fullmakter och från den av Euroclear Sweden AB förda 
aktieboken kommer att användas för erforderlig registrering och upprättande av röstlängd för stämman. 
För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se 
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf. 
 

___________________ 
 

Stockholm i september 2022 
Atvexa AB (publ) 

Styrelsen 
 

  

 

 


