
Kallelse 'll årsstämma i Bredband2 i Skandinavien AB (publ) 

Årsstämma i Bredband2 i Skandinavien AB (publ), 556346–9062, (”Bolaget”) äger rum onsdagen den 24 
mars 2021. 

Mot bakgrund av den extraordinära situaHon som råder Hll följd av covid-19-pandemin har styrelsen i 
Bolaget med stöd av bestämmelserna i lagen (2020:198) om Hllfälliga undantag för aS underläSa 
genomförandet av bolags- och föreningsstämmor beslutat aS akHeägarna inte ska ha räS aS närvara vid 
stämman personligen eller genom ombud och aS den som inte är akHeägare inte ska ha räS aS närvara. 
Istället kommer årsstämman i Bolaget aS genomföras genom förhandsröstning (poströstning). Någon 
stämma med möjlighet aS närvara personligen eller genom ombud kommer således inte aS äga rum. 

Alla akHeägare är välkomna aS utnySja sin rösträS vid årsstämman genom poströstning i den ordning 
som anges nedan. InformaHon om de vid årsstämman faSade besluten offentliggörs den 24 mars 2021 
så snart uWallet av röstningen är slutligt sammanställt.  

AkHeägarna kan i formuläret för poströstning begära aS beslut i något eller några av ärendena på den 
föreslagna dagordningen nedan ska anstå Hll en fortsaS bolagsstämma, som inte får vara en stämma 
endast genom poströstning. En sådan fortsaS stämma ska äga rum om årsstämman beslutar om det eller 
om ägare Hll minst en Hondel av samtliga akHer i Bolaget begär det. 

AkHeägare som önskar delta i årsstämman genom förhandsröstning ska  

• dels vara införd i den av Euroclear Sweden förda akHeboken på avstämningsdagen den 16 mars 
2021, 

• dels senast Hsdagen den 23 mars 2021 Hll bolaget göra anmälan om deltagande i stämman 
genom aS avge sin poströst enligt instrukHonerna under rubriken "Poströstning" nedan så aS 
poströsten är Bolaget Hllhanda senast den dagen.  

AkHeägare som låHt förvaltarregistrera sina akHer måste per avstämningsdagen den 16 mars 2021 
genom förvaltarens försorg Hllfälligt inregistrera sina akHer i eget namn (”RösträSsregistrering”) för aS 
ha räS aS delta vid stämman. RösträSsregistrering som har begärts i sådan Hd aS registreringen har 
gjorts av förvaltaren senast torsdagen den 18 mars 2021 kommer aS beaktas vid framställningen av 
akHeboken. 

Poströstning 

AkHeägarna får utöva sin rösträS vid årsstämman endast genom aS rösta på förhand, s.k. poströstning 
enligt 22 § lagen (2020:198) om Hllfälliga undantag för aS underläSa genomförandet av bolags- och 
föreningsstämmor. 

För poströstning ska eS särskilt formulär användas. Formuläret finns Hllgängligt på Bolagets hemsida, 
www.bredband2.com under Investor relaHons, Bolagsstämmor. Poströstningsformuläret gäller som 
anmälan Hll stämman.  

Det ifyllda formuläret måste vara Bolaget Hllhanda senast Hsdagen den 23 mars 2021. Det ifyllda 
formuläret ska skickas Hll Bredband2 i Skandinavien AB (publ), c/o Claes Fägersten, Årstaängsvägen 11, 
117 43 Stockholm. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas Hll 
claes.fagersten@bredband2.se. Om akHeägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas 
formuläret. Om akHeägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling 
biläggas formuläret. AkHeägaren får inte förse poströsten med särskilda instrukHoner eller villkor. Om så 
sker är rösten (dvs. poströstningen i sin helhet) ogilHg. YSerligare anvisningar och villkor framgår av 
poströstningsformuläret. 

Fullmaktsformulär för den som vill poströsta genom ombud finns på Bolagets hemsida 
www.bredband2.com under Investor relaHons, Bolagsstämmor. 

Rä@ a@ begära upplysningar 

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon akHeägare begär det och styrelsen anser aS det 
kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på 

 1

http://www.bredband2.com
http://www.bredband2.com


bedömningen av eS ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av 
Bolagets ekonomiska situaHon och Bolagets förhållande Hll andra bolag inom koncernen. Begäran om 
sådana upplysningar ska lämnas skrigligen Hll Bredband2 i Skandinavien AB (publ), c/o Claes Fägersten, 
Årstaängsvägen 11, 117 43 Stockholm eller elektroniskt Hll claes.fagersten@bredband2.se, senast den 14 
mars 2021. Upplysningarna lämnas genom aS de hålls Hllgängliga på Bolagets kontor på Årstaängsvägen 
11, Stockholm och på Bolagets hemsida www.bredband2.com senast den 19 mars 2021. Upplysningarna 
skickas också inom samma Hd Hll den akHeägare som har begärt dem och uppgeS sin adress. 

Ärenden 

1. Val av ordförande vid årsstämman 

2. UppräSande och godkännande av röstlängd 

3. Godkännande av dagordningen 

4. Val av en eller två justeringsmän 

5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad 

6. Framläggande och föredragning av årsredovisning och revisionsberäSelsen samt 
koncernredovisning och koncernrevisionsberäSelsen 

7. Beslut  
a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning 

och    koncernbalansräkning 
b) om disposiHoner beträffande bolagets vinst enligt den fastslagna balansräkningen 
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören 
d) Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden 
e) Val av styrelseledamöter och suppleanter 

Beslutsförslag 

Styrelsen har beslutat föreslå stämman aS faSa nedanstående beslut.  

Punkt 8 b) – DisposiHoner beträffande bolagets vinst 
Bolaget ska lämna utdelning Hll akHeägarna med eS belopp om 5 öre (0,05 kr) per akHe i Bolaget. 
Avstämningsdag för utdelningen ska vara den 26 mars 2021. FaSar stämman beslut enligt förslaget 
beräknas utbetalning av utdelningen ske den 31 mars 2021. 

AkHeägare representerande 46 procent av bolagets akHer och röster står bakom styrelsens förslag enligt 
ovan och följande förslag Hll beslut: 

Punkt 8 d) - Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden 
(i) Styrelsearvoden ska vara oförändrat 1 850 000 kr och utgå med 700 000 kr Hll styrelsens 

ordförande, med 450 000 kr Hll styrelsens vice ordförande och med 350 000 kr vardera Hll 
styrelsens övriga ledamöter med undantag för i bolaget anställda personer. 

(ii) Revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning. 

Punkt 8 e) - Val av styrelseledamöter och suppleanter 
Antalet styrelseledamöter för Hden Hll nästkommande ordinarie bolagsstämma ska vara fem ordinarie 
ledamöter utan suppleanter. Omval ska ske av Anders Lövgren, Daniel Krook, Robert Burén, Rolf 
Johansson och Karin Zingmark. 

Det noteras aS årsstämman 2020 valde Ernst & Young AB Hll revisor för Hden inHll utgången av 
årsstämman 2024. Auktoriserade revisorn Fredrik Lundgren är huvudansvarig revisor.  

- - - - - - - -  
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De handlingar som enligt ABL ska hållas Hllgängliga före årsstämman kommer aS finnas Hllgängliga på 
bolagets adress, se ovan, och på bolagets hemsida (hSps://www.bredband2.com) senast den 3 mars 
2021, d.v.s. tre veckor före årsstämman. 

Behandling av personuppgiEer  

För informaHon om hur dina personuppgiger behandlas, vänligen se hSps://www.euroclear.com/dam/
ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf. 

Stockholm i februari 2021 
Bredband2 i Skandinavien AB (publ) 
Styrelsen
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