
 

ÅRSSTÄMMA I AB INDUSTRIVÄRDEN 

AB Industrivärden (publ), org.nr 556043-4200, har kallat till årsstämma onsdagen den 21 april 2021. 

Med anledning av coronaviruset och i syfte att minska risken för smittspridning har styrelsen 

beslutat att stämman ska hållas enbart genom poströstning med stöd av de tillfälliga lagregler som 

gäller under 2021. Detta innebär att stämman kommer att genomföras utan fysisk närvaro av 

aktieägare, ombud eller utomstående. Aktieägares utövande av rösträtt på stämman kan därför endast 

ske genom att aktieägare poströstar i den ordning som föreskrivs nedan. 

Ett anförande av verkställande direktören Helena Stjernholm, där hon kommenterar bolagets 

verksamhet, kommer att läggas ut på bolagets hemsida, www.industrivarden.se, under menyn 

Bolagsstyrning/Årsstämma, den 21 april 2021. 

Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 21 april 2021 så snart 

utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt. 

Rätt att delta, anmälan och förvaltarregistrerade aktier 

Den som önskar delta i årsstämman genom poströstning ska  

• dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken 

avseende förhållandena tisdagen den 13 april 2021, 

• dels ha anmält sitt deltagande senast tisdagen den 20 april 2021 genom att ha avgett sin 

poströst enligt anvisningarna under rubriken ”Poströstning” nedan så att poströsten är 

Euroclear Sweden AB tillhanda senast den dagen. 

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, 

förutom att anmäla sig till stämman genom att avge sin poströst, låta registrera aktierna i eget namn 

så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per tisdagen den 13 april 2021. 

Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt 

förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som 

gjorts av förvaltaren senast torsdagen den 15 april 2021 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 (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och 

föreningsstämmor. För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt 

på bolagets hemsida, www.industrivarden.se, under menyn Bolagsstyrning/Årsstämma. 

Poströstningsformuläret gäller som anmälan till stämman. 

Det ifyllda och undertecknade formuläret måste vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast tisdagen 

den 20 april 2021. Det ifyllda och undertecknade formuläret ska skickas med post till AB 

Industrivärden, "Årsstämma 2021", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller 

med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com. Aktieägare som är fysiska personer kan 

även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden AB:s hemsida 

https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy/. Sådana elektroniska röster måste avges senast tisdagen den 

20 april 2021. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret och på 

https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy/. 

Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas poströstningsformuläret. 

Fullmaktsformulär på svenska och engelska tillhandahålls av bolaget på begäran och finns även 

tillgängligt på bolagets hemsida, www.industrivarden.se, under menyn Bolagsstyrning/Årsstämma. 
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Fullmakt gäller ett år från utfärdande eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock 

högst fem år. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan 

behörighetshandling, ej äldre än ett år, som utvisar behörig firmatecknare biläggas formuläret. 

Kallelse 

Kallelse har skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls 

tillgänglig på bolagets webbplats www.industrivarden.se. Kallelsen skickas utan kostnad för 

mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Sådan begäran kan skickas till 

AB Industrivärden c/o Styrelsen, Box 5403, 114 84 Stockholm eller via e-post till 

legal@industrivarden.se. De ärenden som ska behandlas på stämman framgår av kallelsen. 

Behandling av personuppgifter 

För information om Industrivärdens behandling av personuppgifter i anledning av bolagsstämman, 

se den integritetspolicy som finns tillgänglig på bolagets webbplats www.industrivarden.se. 
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