Extrastämma i Entraction AB
Aktieägarna i Entraction AB, org. nr. 556721-0520 (”Entraction”) kallas till extrastämma
onsdagen den 22 december 2021 kl 10:00, på Stora Gatan 46, 193 30 Sigtuna.

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta vid stämman ska:
dels

vara införd i den av Enlabs AB förda aktieboken tisdagen den 20 december 2021,

dels

anmäla sitt deltagande senast den 20 december 2021 per post under adress:
Entraction AB c/o Enlabs AB, Stora Gatan 46, 193 30 Sigtuna eller via e-post till
investor@enlabs.com. Vid anmälan skall uppges namn, adress, telefonnummer,
person- eller organisationsnummer, aktieinnehav och uppgift om eventuella
ombud/biträden.

Fullmakt
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av
aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida
inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats
av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande
behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av
fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär
hålls tillgängligt på bolagets hemsida (www.enlabs.com) och skickas till aktieägare som
kontaktar bolaget och uppger sin adress.
Förvaltarregistrerade aktier
För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier,
förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir
upptagen i framställningen av aktieboken per tisdagen den 20 december 2021. Sådan
registrering ska göras genom anmälan till investor@enlabs.com.
Covid-19
För att minimera risken för potentiell smittspridning kommer bolagsstämman genomföras i
enklast tänkbara form. Deltagare från styrelse och företagsledning, liksom planerade
anföranden, kommer begränsas och det kommer inte erbjudas någon form av förtäring, som
annars vore brukligt.
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Bolaget följer händelseutvecklingen och Folkhälsomyndighetens rekommendationer noga och
kommer vid behov att uppdatera ovan beskrivna försiktighetsåtgärder inför bolagsstämman.

Förslag till dagordning
1.
2.
3.
4.
5.

Val av ordförande vid stämman
Val av en eller två justeringspersoner
Upprättande och godkännande av röstlängd
Godkännande av dagordning
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
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6.
7.

Val av styrelse samt suppleanter
Avslutande av extrastämman

Förslag till beslut
Punkt 1. Val av ordförande vid stämman
Styrelsen föreslår Michael Niklasson som ordförande vid stämman, eller vid dennes förhinder,
den som styrelsen istället anvisar.
Punkt 2. Val av en eller två justeringspersoner
Styrelsen föreslår Joakim Delking som justeringsperson, eller vid dennes förhinder, den som
styrelsen istället anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera
röstlängden.
Punkt 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats av bolaget, baserat på
bolagsstämmoaktieboken, kontrollerad av justeringspersonen.
Punkt 6. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
Förslag till styrelse kommer att presenteras på stämman.
Ytterligare information
Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i
Entraction AB till 40 877 500.

Sigtuna i december 2021
Styrelsen för Entraction AB

