
ÅRSSTÄMMA I ACQ BURE AB (PUBL)  

Årsstämman i ACQ Bure AB (publ) hålls: Onsdagen den 22 april 2022. kl. 15:00 på IVA 

Konferenscenter, Rausingrummet Grev Turegatan 16, Stockholm Entrén öppnas kl. 14:00.  

RÄTT ATT DELTA I STÄMMAN  

Berättigad att deltaga på årsstämman är varje aktieägare som den 8 april 2022 är införd i den av 

Euroclear Sweden AB förda aktieboken samt har anmält sitt deltagande till bolaget. Aktieägare som 

låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att deltaga i årsstämman, begära att tillfälligt 

föras in som ägare i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägaren bör underrätta förvaltaren i 

god tid så att införing i aktieboken har skett den 12 april 2022.  

UTÖVANDE AV RÖSTRÄTT  

Styrelsen har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt vid årsstämman genom att välja 

att delta vid stämman fysiskt, genom ombud eller poströstning.  

POSTRÖSTNING  

För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på 

bolagets hemsida www.acq.se. Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas med post 

till Computershare AB, ”ACQ Bures årsstämma”, Box 5267, 102 46 Stockholm eller med e-post till 

info@computershare.se. Ifyllt formulär ska vara Computershare tillhanda senast den 12 april 2022.  

Aktieägare som är fysiska personer kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med 

BankID via bolagets hemsida www.acq.se. Sådana elektroniska röster måste avges senast den 12 

april 2022. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker 

är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.  

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av 

aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets 

hemsida www.acq.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan 

behörighetshandling bifogas formuläret.  

OMREGISTRERING AV FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER  

För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare gäller 

följande för att ha rätt att delta i stämman eller poströsta. Sådan aktieägare måste omregistrera sina 

aktier i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken 

per avstämningsdagen den 8 april 2022. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. 

rösträttsregistrering).  

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 begärts 

i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 12 april 2022 kommer att beaktas 

vid framställningen av aktieboken. 

ANMÄLAN  

Anmälan om deltagande skall ha inkommit till ACQ senast den 12 april 2022 kl. 12:00 via  

Post: Computershare AB, ”ACQ Bures årsstämma”, Box 5267, 102 46 Stockholm  

E-post: info@computershare.se  

mailto:info@computershare.se


Tel: 08-614 00 20  

Vid anmälan skall uppges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt uppgift 

om eventuellt biträde (högst 2 st). Aktieägare som önskar företrädas av ombud skall utfärda fullmakt 

för ombudet. Fullmakten i original bör i god tid före stämman insändas till bolaget under 

ovanstående adress. Den som företräder juridisk person skall bifoga kopia av aktuellt 

registreringsbevis eller annan tillämplig handling.  

Inträdeskort skickas per post efter den 12 april 2022. 


