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Kallelse till extra bolagsstämma i Swemet AB 
 

Swemet AB håller extra bolagsstämma onsdagen den 11 januari 2023 klockan 10.00 i 

Swemets lokaler på Norra Oskarsgatan 34 i Linköping. 

 

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN TILL BOLAGET 
Den som önskar delta i stämman ska 

dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen 

den 2 januari 2023  

och 

dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast måndagen den 9 januari 2023. 

 

Anmälan om deltagande kan ske skriftligen till bolaget på adress Swemet AB, Norra 

Oskarsgatan 34, 582 73 Linköping, per e-post: jan.axelsson@swemet.se eller per telefon: 

013-10 05 80. Vid anmälan vänligen uppge namn/firma, 

personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer. För anmälan av biträden 

(högst två) gäller anmälningsförfarande enligt ovan. 

 

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER 

För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina 

aktier, förutom att anmäla sig till årsstämman, låta registrera aktierna i eget namn så att 

aktieägaren blir upptagen i aktieboken per måndagen den 2 januari 2023. Sådan registrering 

kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens 

rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer.  

 

OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR 

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom 

ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Ett fullmaktsformulär kommer 

finnas på bolagets webbplats, www.swemet.se.  Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos 

bolaget eller beställas per telefon enligt ovan. Om fullmakt utfärdats av juridisk person ska 

kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska 

personen bifogas. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid 

i fullmakten, dock längst fem år. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör 

fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda i god 

tid före stämman. 

 

FÖRSLAG TILL DAGORDNING 

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman 

2. Upprättande och godkännande av röstlängd 

3. Godkännande av dagordning 

4. Val av en eller två justeringsmän 

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 

 

 



 

 

6. Fyllnadsval av styrelseledamot 

    Föreslås att Hans-Göran Andersson väljs till styrelseledamot för tiden till nästa ordinarie 

årsstämma som ersättare för Andreas Rydbäck som avsagt sig sitt uppdrag. 

7. Stämmans avslutande 

 

HANDLINGAR 

Handlingar finns tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats www.swemet.se  och 

skickas genast och utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger 

sin postadress. 

 

AKTIEÄGARES FRÅGERÄTT 

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och 

verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. 

 

Linköping i december 2022 

 

Swemet AB (publ) 
Styrelsen 

 
 

 

 

Om Swemet 

Swemets affärsidé är att erbjuda kvalificerade produkter och tjänster till elnätsbolag i 

Sverige och Europa, med fokus på smarta elmätare och elkvalité. Målgruppen för Bolagets 

produkter utgörs i första hand av små och medelstora elnätsbolag i Europa baserat på 

Bolagets spetskompetens inom den nya generationens smarta elnät. Egenutvecklad hårdvara 

och mjukvara integreras med externa komponenter till välpaketerade helhetslösningar. 

Elnätskommunikation har fram till idag dominerats av teknik från 80-talet och självklart har 

förväntningar och tekniska förutsättningar lett fram till nya standarder. G3-teknologin är den 

senaste och karaktäriseras av de egenskaper ett modernt kommunikationskoncept kan 

förväntas klara av. 

www.swemet.se 

 

Bolagets B-aktier är upptagna till handel på Nordic SME. Eminova Fondkommission AB, Tfn: 

08-684 211 00, info@eminova.se, är Bolagets Mentor. 

 


