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Kallelse till årsstämma i Nordax Group AB (publ) 

Aktieägarna i  
Nordax Group AB (publ)  

kallas härmed till årsstämma  
fredagen den  

29 juni 2018 klockan 09.00 i  
Advokatfirman Cederquists lokaler, Hovslagargatan 3, Stockholm.  

 
Inregistrering sker från kl. 08.30 

Anmälan m.m. 

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska 
 

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 21 
juni 2018 (avstämningsdag är midsommarafton den 22 juni 2018); 

dels anmäla sitt deltagande vid årsstämman till bolaget senast måndagen den 25 
juni 2018. 

 
Anmälan om deltagande vid årsstämman ska göras antingen per e-post till 
ir@nordax.se, skriftligen per post till Nordax Group AB (publ), Att: Investor Relations 
"Årsstämma 2018", Box 23124, 104 35 Stockholm eller per telefon till 08-690 18 22 
(mellan 14.00 - 15.00 på vardagar). 
 
Vid anmälan ska följande uppgifter uppges: namn, person-/organisationsnummer, 
adress, telefonnummer (dagtid), registrerat aktieinnehav samt uppgift om eventuella 
biträden (högst två) och i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller 
ombud. 

 
Förvaltarregistrerade aktier 
 

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare 
måste, för att få delta i stämman, omregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear 
Sweden AB (så kallad rösträttsregistrering), så att vederbörande är registrerad i den 
av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 21 juni 2018. Detta innebär 
att aktieägare som önskar göra sådan omregistrering i god tid före den 21 juni 2018 
bör meddela sin önskan om detta till förvaltaren och begära omregistrering. Sådan 
registrering kan vara tillfällig. 

 
Fullmakter 

 
Aktieägare kan närvara vid stämman genom ombud med skriftlig och daterad 
fullmakt undertecknad av aktieägaren. Fullmakter och andra behörighetshandlingar 
ska, för att underlätta inpasseringen vid stämman, ha inkommit till bolaget i original 
senast måndagen den 25 juni 2018. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets 
webbplats, www.nordaxgroup.com.  
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Förslag till dagordning 

1 Stämmans öppnande 
 

2 Val av ordförande vid stämman 
 

3 Upprättande och godkännande av röstlängd 
 

4 Godkännande av dagordning 
 

5 Val av en (1) eller två (2) justeringsmän 
 

6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
 

7 Verkställande direktörens anförande 
 

8 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt 
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2017  
 

9 Beslut om: 
 

a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt 
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2017 
 

b. disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen 
 

c. ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören för 2017 års 
förvaltning 

 
10 Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer  

 
11 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor 

 
12 Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor 

  
13 Stämmans avslutande 
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Punkt 9 b. Disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen 

Styrelsen föreslår att bolagets ansamlade medel ska överföras i ny räkning och 
föreslår således att ingen vinstutdelning ska lämnas till aktieägarna.  

 
Punkt 10  Fastställande av antalet, samt val av, styrelseledamöter och revisorer samt val 

av  
och 12  styrelseordförande  

Aktieägare representerande cirka 99 procent av samtliga aktier och röster i 
bolaget föreslår att styrelsen ska bestå av sex (6) ledamöter utan 
styrelsesuppleanter.  
 
Omval föreslås av Hans-Ole Jochumsen, Christopher Ekdahl, Christian Frick, 
Heikki Kapanen, Henrik Källén och Ville Talasmäki för tiden intill slutet av nästa 
årsstämma.  

Vidare föreslås omval av Hans-Ole Jochumsen som styrelsens ordförande för 
tiden intill slutet av nästa årsstämma. 

Aktieägare representerande cirka 99 procent av samtliga aktier och röster i 
bolaget föreslår vidare val av en (1) revisor utan suppleant. Föreslås omval av 
revisionsfirman Deloitte AB, med auktoriserade revisorn Malin Lüning som 
huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.  

Punkt 11 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor 

Aktieägare representerande cirka 99 procent av samtliga aktier och röster i 
bolaget   föreslår att inget styrelsearvode ska utgå för tiden intill nästa 
årsstämma. Arvode ska heller inte utgå för kommittéarbete. 

 
Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning. 

 
Fullständiga handlingar och beslutsförslag  
 
Fullständiga förslag till beslut framgår ovan. Redovisningshandlingar och 
revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2017 finns tillgängliga hos Nordax Group AB 
(publ) och på bolagets webbplats, www.nordaxgroup.com och skickas till de aktieägare 
som begär det och uppger sin post- eller e-postadress. 
 
Aktier och röster 
 
Bolaget har vid tiden för utfärdande av kallelsen totalt 110 945 598 aktier, motsvarande lika 
många röster. Bolaget innehar 230 000 egna aktier. 
 
Aktieägares frågerätt 
 
Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och 
styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna 
upplysningar om: 
 

• förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, och 
• förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. 
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Upplysningsplikten avser även bolagets förhållande till annat koncernföretag samt 
koncernredovisningen och dotterföretags förhållanden. 
 
 
 

 
Behandling av personuppgifter 

Personuppgifter avseende aktieägare som hämtats från aktieboken, anmälan om 
deltagande i årsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas 
för registrering, upprättande av röstlängd för årsstämman och, i förekommande fall, 
stämmoprotokoll och hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen 
(Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679) som gäller från den 25 maj 
2018. Personuppgifter som erhålls av Nordax Group AB (publ) i samband med detta är 
namn, personnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav i bolaget och, i 
förekommande fall, uppgifter om röstning. Euroclear Sweden AB är 
personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som framgår av aktieboken och Nordax 
Group AB (publ) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som utöver aktieboken 
inhämtas i samband med årsstämman. 

En aktieägare, ett ombud eller ett biträde har rätt att få veta vilka personuppgifter som 
Nordax Group AB (publ) behandlar om denne och kan begära en kopia av dessa samt få 
eventuellt felaktiga personuppgifter rättade. I vissa fall har berörda personer rätt att 
invända mot personuppgiftsbehandlingen eller begära att Nordax Group AB (publ) raderar 
eller begränsar denna. En aktieägare, ett ombud eller ett biträde har även under vissa 
förutsättningar rätt att få ut sina personuppgifter i ett maskinläsbart format samt rätt att 
överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig. Om du har en fråga eller 
begäran enligt ovan, vänligen kontakta Nordax Group AB (publ) på följande e-postadress; 
dpo@nordax.se eller på ovanstående adress till vilken anmälan till årsstämman kan göras. 

Nordax Group AB (publ) har vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda de 
personuppgifter bolaget behandlar mot bl.a. förlust och obehörig åtkomst. Endast de 
personer hos bolaget som behöver behandla personuppgifter i enlighet med ändamålen 
ovan har tillgång till uppgifterna. Nordax Group AB (publ) kan dock komma att dela 
personuppgifterna med leverantörer och samarbetspartners som utför tjänster för 
bolagets räkning i samband med årsstämman (t.ex. legala rådgivare). Uppgifterna sparas 
inte längre än vad som krävs enligt tillämplig lag. 

Vid missnöje över hur Nordax Group AB (publ) behandlar personuppgifter kan sådant 
missnöje anmälas till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten. 

 
_____________________ 

 
Stockholm i maj 2018 

 
Styrelsen för Nordax Group AB (publ) 
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