
KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MOVE ABOUT GROUP AB 

Aktieägarna i Move About Group AB, org.nr 559311-9232 (”Bolaget”), kallas härmed till extra 
bolagsstämma den 29 december 2022 kl. 11.30 i Bolagets lokaler på Norra Hamngatan 18 i Göteborg. 
Inregistrering inleds från klockan kl. 11.15. 
 
RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN 

Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman ska 
 

• dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 20 december 2022, 
 

• dels senast den 22 december 2022 anmäla sig för deltagande på årsstämman hos Bolaget 
via e-post till ir@moveaboutgroup.com eller per post till Move About Group AB, ”extra 
bolagsstämma”, Norra Hamngatan 18, 411 06 Göteborg. Vid anmälan ska aktieägaren uppge 
namn, person- eller organisationsnummer, adress, och telefonnummer samt, i 
förekommande fall, uppgift om biträde (högst 2). 

 
FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER 
 
Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste 
låta registrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att delta vid årsstämman. Sådan registrering 
kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner. 
Rösträttsregistreringar som genomförts (registrerade hos Euroclear Sweden AB) senast den 22 
december 2022 beaktas vid framställningen av aktieboken. 

OMBUD 

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad och 
daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. 
Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person 
ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i 
original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget 
på ovan angiven adress. Fullmaktsformuläret finns tillgängligt på Bolagets webbplats 
(www.moveaboutgroup.com) senast två veckor innan stämman. 

FÖRSLAG TILL DAGORDNING 

1. Stämmans öppnande  
2. Val av ordförande vid stämman 
3. Val av en eller två protokolljusterare  
4. Upprättande och godkännande av röstlängd 
5. Godkännande av dagordning  
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
7. Beslut om byte av revisor 
8. Beslut om bemyndigande till styrelsen att vidta mindre justeringar av de på stämman 

fattade besluten 
9. Stämmans avslutande 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT 

Punkt 7 – Beslut om byte av revisor 

Styrelsen föreslår att Bolagets nuvarande revisor, KPMG AB, entledigas och att Frejs Revisorer AB 
ska väljas till revisor till och med slutet av årsstämman 2023. Skälen till det föreslagna bytet av 
revisor är att Bolaget gjort en upphandling av revisionstjänster som ett led i Bolagets arbete med 
kostnadsbesparingar. Frejs Revisorer AB har meddelat Bolaget att den auktoriserade revisorn 
Sebastien Argillet kommer att vara huvudansvarig revisor för det fall Frejs Revisorer AB väljs till 
Bolagets revisor. Arvode till Bolagets revisor föreslås utgå enligt av styrelsen godkänd räkning. 

  



 

 

Punkt 8 – Beslut om bemyndigande till styrelsen att vidta mindre justeringar av de på 
stämman fattade besluten 
 
Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den 
styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på stämman 
fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten. 
 
ÖVRIGT 

Handlingar och upplysningar  
 
Kallelsen och fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga för aktieägare hos Bolaget två veckor 
före stämman samt sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. 
Handlingarna kommer också publiceras på Bolagets hemsida, www.moveaboutgroup.com, senast 
samma dag. 
 
Aktieägare har enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen rätt begära upplysningar av styrelsen och den 
verkställande direktören avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på 
dagordningen eller av Bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och den verkställande direktören ska 
lämna ut sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget. 
 
Behandling av personuppgifter 
 
De personuppgifter som samlas in från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, inkomna 
anmälningar, poströstningsformulär samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas 
för registrering, upprättande av röstlängd för bolagsstämman och, i förekommande fall, 
stämmoprotokoll. För ytterligare information om hur dina personuppgifter behandlas, se 
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf  

Antal aktier och röster 
 
Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget 
till 27 011 983. 

_____________________________ 
 

Göteborg i december 2022 
Move About Group AB 

Styrelsen 
 


