
 

 

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I CODEMILL AB (PUBL) 

 
Aktieägarna i CodeMill AB (publ) (”Bolaget”), org.nr 556762-3839, kallas härmed till extra 

bolagsstämma onsdagen den 31 mars 2021. I syfte att motverka spridningen av covid-19 har styrelsen 

beslutat att den extra bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller 

utomstående och att aktieägarna före stämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt per post. 

 
RÄTT ATT DELTA PÅ BOLAGSSTÄMMA 

Aktieägare som önskar delta i stämman ska:  

 

(i) dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som 

är tisdagen den 23 mars 2021, samt 

 

(ii) dels ha anmält sig genom att ha avgett sin poströst enligt anvisningarna under rubriken 

Poströstning nedan så att poströsten är Bolaget tillhanda senast tisdagen den 30 mars 2021. 

 

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och 

deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att 

användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, 

stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen 

(Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679). För fullständig information om hur 

personuppgifterna hänvisas till: 

https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicybolagsstammor-svenska.pdf. 

 

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER 

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

att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta 

förvaltaren härom i god tid före torsdagen den 25 mars 2021, då sådan införing ska vara verkställd. 

 

POSTRÖSTNING 

Styrelsen i Bolaget har beslutat att aktieägarna i Bolaget vid extra bolagsstämman ska kunna utöva sin 

rösträtt via post och e-post enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att 

underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstningen ska aktieägare 

använda det formulär för poströstning som finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.codemill.se 

och på Bolagets kontor.  

 

Ifyllt och undertecknat formulär för poströstning skickas med post till CodeMill AB (publ), Södra 

Ersmarksgatan 7, 903 36 Umeå eller via e-post till karin.bergner@codemill.se. Om aktieägare avger 

poströst genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktsformulär tillhandahålls på begäran 

och finns även tillgängligt på Bolaget webbplats, www.codemill.se. Om fullmakten utfärdats av juridisk 

person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller, om sådan handling inte finns, motsvarande 

behörighetshandling biläggas poströstningsformuläret. 

 

Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela 

poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret. 

https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicybolagsstammor-svenska.pdf


 

 

 
FÖRSLAG TILL DAGORDNING 

1. Val av ordförande vid stämman. 

2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 

3. Val av en eller två justeringspersoner. 

4. Framläggande och godkännande av dagordning. 

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 

6. Beslut om vinstutdelning (sakutdelning) 

7. Beslut om genomförande av notering av Bolagets aktier. 

8. Stämmans avslutande. 

 

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT 

 

Punkt 1. Val av ordförande vid stämman 

Styrelsen föreslår att Niklas Jansson väljs som ordförande vid stämman. 

 

Punkt 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 

Den röstlängd som föreslås godkännas under punkt 2 är den röstlängd som upprättas av Bolaget 

baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster som har kontrollerats och tillstyrkts av 

justeringspersonen. 

 

Punkt 3. Val av en eller två justeringspersoner 

Styrelsen föreslår att en justeringsperson väljs och att till justeringsperson välja Rickard Lönneborg att 

justera stämmans protokoll jämte ordföranden och vid förhinder för honom, den person som styrelsen 

anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna 

poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet. 

 

Punkt 6. Beslut om vinstutdelning (sakutdelning)  

Styrelsen föreslår att stämman i Bolaget fattar beslut om vinstutdelning innebärande att Bolagets 

samtliga aktier i Goldcup 27449 AB u.n.ä.t Adlede Intressenter AB, org.nr 559303-9638, 

(”Dotterbolaget”) delas ut till aktieägarna i Bolaget (sakutdelning). 

 

Bolagets totala innehav i Dotterbolaget uppgår till 10 129 622 aktier, vilket motsvarar samtliga aktier i 

Dotterbolaget, och styrelsens förslag innebär att Bolagets hela innehav i Dotterbolaget delas ut till 

Bolagets aktieägare. Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår till 10 129 622 aktier, varigenom en (1) 

aktie i Bolaget medför rätt till en (1) aktie i Dotterbolaget. 

 

Avstämningsdag för utdelning föreslås ska vara den 31 mars 2021. Om stämman beslutar enlighet 

förslaget kommer Bolagets aktieägare föras in som ägare i Dotterbolagets aktiebok samma dag, dvs 31 

mars 2021.  

 

Styrelsens förslag till utdelning motsvarar ett belopp om sammanlagt 4 184 636 kronor, baserat på 

bokfört värde på Dotterbolaget, innebärande en utdelning per aktie om cirka 0,41 kronor. 

Efter det senaste beslutet om värdeöverföring finns 6 729 106 kronor kvar av det enligt 17 kap. 3 § 

första stycket aktiebolagslagen disponibla beloppet. 



 

 

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan 

bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket. 

 

Punkt 7. Beslut om genomförande av notering av Bolagets aktier 

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att genomföra en notering av Bolagets aktier på Nasdaq 

First North Growth Market eller liknande handelsplattform. Noteringen avses att genomföras under 

2021 och styrelsen bemyndigas att fatta beslut om att slutföra eller avbryta noteringen. 

 

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR 

Enligt 7 kap. 32 och 57 §§ aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, 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. 

Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till CodeMill AB (publ), Södra Ersmarksgatan 7, 

903 36 Umeå eller via e-post till karin.bergner@codemill.se senast söndagen den 21 mars 2021. 

Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Bolagets adress enligt ovan och på 

www.codemill.se senast fredagen den 26 mars 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till 

den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress. 

 

HANDLINGAR  

Fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar inför bolagsstämman kommer att finns 

tillgängliga på Bolagets kontor på Södra Ersmarksgatan 7 i Umeå samt på Bolagets webbplats, 

www.codemill.se, senast två veckor före stämman, och kommer att skickas till aktieägare som begär 

det och uppger sin e-post eller postadress. 

 

_________ 

 

Umeå i mars 2021 

CodeMill AB 

Styrelsen 

 


