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Kallelse till extra bolagsstämma i Elajo Invest Aktiebolag (publ) 

Aktieägarna i Elajo Invest Aktiebolag (publ) org.nr 556079-4330 (”bolaget”) kallas 

härmed till extra bolagsstämma måndagen den 6 september 2021 för beslut om 

vinstutdelning. 

Med anledning av pågående pandemi har styrelsen beslutat att den extra 

bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och 

utomstående och att utövande av rösträtt endast kan ske per post före stämman. 

Information om stämmans beslut offentliggörs så snart utfallet av poströstningen är 

slutligt sammanställt den 6 september 2021.  

Anmälan 

Aktieägare som önskar delta i stämman skall: 

• dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen 

den 27 augusti 2021. 

 

• dels anmäla sitt deltagande till bolaget genom att avge sin poströst enligt 

anvisningarna under rubriken "Poströstning" nedan så att poströsten är 

bolaget tillhanda senast torsdagen den 2 september 2021. Notera att anmälan 

till stämman enbart kan göras genom poströstning. 

 

Förvaltarregistrerade aktier 

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste i god tid före den 27 augusti 

2021, genom förvaltares försorg, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att erhålla 

rätt att delta vid stämman. 

Poströstning 

Som angivits ovan har styrelsen beslutat att aktieägare endast ska kunna utöva sin 

rösträtt genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälligt undantag för 

att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstning ska 

ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret bifogas denna kallelse samt 

finns tillgängligt på Elajos webbplats www.elajo.se 

Det ifyllda formuläret kan skickas via e-post till madelen.henriksson@elajo.se 

alternativt postas i original till Elajo Invest AB, Förrådsgatan 6, 572 36 Oskarshamn. 

För att gälla som anmälan och beaktas vid röstningen måste det ifyllda formuläret 

vara bolaget tillhanda senast torsdagen den 2 september 2021. Aktieägaren får inte 

förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten 

ogiltig. Ytterligare anvisningar framgår av poströstningsformuläret. 

 

Fullmakt för ombud 

Om aktieägare poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om 

aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighets-
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handling biläggas formuläret. Fullmaktsformulär kan tillhandahållas av bolaget på 

begäran.  

Förslag till dagordning på stämman: 

1. Val av ordförande vid stämman. 

2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 

3. Val av en eller två protokolljusterare att jämte stämmoordföranden justera 

protokollet. 

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 

5. Godkännande av förslaget till dagordning. 

6. Beslut om vinstutdelning. 

 

Förslag till beslut 

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman  

Till ordförande vid stämman föreslås Tomas Franzén. 

Punkt 2 – Upprättande och godkännande av röstlängd 

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats av bolaget, 

baserat på av Euroclear Sweden AB framtagen bolagsstämmoaktiebok samt mottagna 

poströster, kontrollerad av justeringsmännen. 

Punkt 3 – Val av två protokolljusterare 

Styrelsen föreslår att Ann Josefsson och Josefine Josefsson väljs till justeringsmän, eller 

vid förhinder för någon av dem eller båda, den eller de som bolagets styrelse anvisar. 

Justeringsmännens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna 

förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet. 

Punkt 6 – Beslut om vinstutdelning 

Styrelsen beslutade den 19 mars 2021, med bakgrund av den rådande osäkerheten till 

följd av Covid-19, att föreslå ordinarie årsstämma att inte lämna någon vinstutdelning. 

De senaste månaderna har osäkerheten minskat och vid en sammanvägd bedömning har 

styrelsen beslutat att föreslå en utdelning om 45 kronor per aktie och totalt 50 017 590 

kronor.  

Som avstämningsdag för erhållande av utdelning föreslår styrelsen onsdagen den 8 

september. 

Om stämman beslutar enligt styrelsens förslag beräknas utdelningen komma att 

utsändas av Euroclear Sweden AB måndagen den 13 september. 

Per den 31 december 2020 uppgick fritt eget kapital i bolaget till 106 549 311 kronor 

vilket också är det belopp som står till bolagsstämmans förfogande. 

Antalet aktier och röster 

Antalet aktier i bolaget uppgår till 1 111 502 varav 224 998 A-aktier och 886 504 B-

aktier. Där A-aktier har röstetalet tio och B-aktier har röstetalet ett. Sammanlagda 

röstetalet uppgår till 3 136 484 röster.  
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Aktieägares rätt att erhålla upplysningar 

Styrelsen och verkställande direktören ska, 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 eller 

bolagets ekonomiska situation. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen 

till bolaget senast tio dagar före bolagsstämman, d.v.s. senast måndagen den 23 augusti 

2021, till adress Elajo Invest AB, att Madelen Henriksson, Förrådsgatan 6, 572 36 

Oskarshamn eller via e-post till madelen.henriksson@elajo.se 

Upplysningar lämnas av bolaget genom att de hålls tillgängliga på bolagets webbplats, 

www.elajo.se, under rubriken ”Finansiell information/Extra bolagsstämma”, och hos 

bolaget på ovan angivna adress senast tisdagen den 31 augusti. Upplysningar skickas 

även till aktieägare som begär dem och som uppger sin postadress. 

Handlingar inför bolagsstämman  

Styrelsens fullständiga förslag till vinstdisposition framgår ovan. Följande handlingar hålls 

tillgängliga hos bolaget, Förrådsgatan 6, 572 36 Oskarshamn, och på bolagets webbplats, 

www.elajo.se under rubriken ”Finansiell information/Extra bolagsstämma”, från och med 

torsdagen den 5 augusti: 

• års- och hållbarhetsredovisning inklusive revisionsberättelse för räkenskapsåret 

2020 

• styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen 

• styrelsens redogörelse enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen, och 

• revisorsyttrande enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen 

 

Handlingarna framläggs genom att de hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets 

webbplats. De sänds även till aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. 

 

Bolagsstämmoaktieboken kommer att tillhandahållas på bolagets huvudkontor, 

Förrådsgatan 6, 572 36 Oskarshamn. 

 

Oskarshamn augusti 2021 

Styrelsen 
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