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KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I MIRIS HOLDING AB 

 

Aktieägarna i Miris Holding AB (publ), org.nr 556694–4798 (”Bolaget”) kallas härmed till 
årsstämma tisdagen den 25 maj 2021. Mot bakgrund av risken för spridning av Covid-19 och 
myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster har styrelsen beslutat att 
bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövar sin rösträtt 
endast genom poströstning. Någon fysisk sammankomst kommer således inte att hållas. 

Anmälan m.m. 

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska: 

- dels vara registrerad i eget namn (inte förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB 
förda aktieboken måndagen den 17 maj 2021 (avstämningsdagen), 

- dels senast måndagen den 24 maj 2021 anmäla sig till Bolaget genom att avge sin poströst i 
enlighet med anvisningarna nedan, så att anmälan och poströsten är Bolaget till handa senast 
måndagen den 24 maj 2021. 

Förvaltarregistrerade aktier 

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva sin rösträtt och delta i 
stämman, dels anmäla sig till stämman, dels tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos 
Euroclear Sweden AB (så kallad rösträttsregistrering), så att vederbörande är införd i den av 
Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen, dvs måndagen den 17 maj 2021. 
Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag behöver meddela sin önskan härom till 
förvaltaren. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har 
gjorts av relevant förvaltare senast onsdagen den 19 maj 2021 kommer att beaktas vid 
upprättande av röstlängd på stämman. Sker omregistrering inte i tid har aktieägare inte rätt att 
poströsta. 

Postomröstning 

Aktieägare kan enbart utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand, s.k. 
poströstning, enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta 
genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Vid poströstning ska ett särskilt formulär 
användas. Formuläret finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.mirissolutions.com. och hos 
Bolaget. Någon separat anmälan behöver således inte göras, utan det ifyllda och underskrivna 
formuläret gäller som anmälan till stämman. 



 

 

Det ifyllda formuläret ska skickas till Bolaget via e-post till pernilla.nordahl@mirissolutions.com 
eller med vanlig post till Miris Holding AB, Kungsgatan 115, 753 18. Märk kuvertet med 
”Årsstämma 2021”. För att gälla som anmälan måste det ifyllda formuläret vara Bolaget tillhanda 
senast måndagen den 24 maj 2021. Om aktieägaren är en juridisk person eller om aktieägaren 
förhandsröstar genom ombud ska anvisningarna under punkt ”Ombud” nedan iakttas.  

Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling 
biläggas formuläret.  

Aktieägaren får inte förse rösten eller förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om 
så sker är hela poströstningsformuläret ogiltigt. Ytterligare anvisningar framgår av 
poströstningsformuläret. 

Information om de vid bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 25 maj 2021, så snart 
utfallet av röstningen är slutligt sammanställt. 

Ombud 

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. 
Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än fem år före dagen för stämman. Fullmakten i original 
samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare för 
juridisk person bör insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller 
fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, 
www.mirissolutions.com.  

Antal aktier och röster 

I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse totalt 6 547 321 aktier och röster. 
Den 19 april 2021 offentliggjorde Bolaget en företrädesemission av units där ytterligare 6 547 321 
aktier emitteras. Teckningstiden löper under perioden den 28 april – 12 maj 2021. 

Förslag till dagordning 

Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman 

Upprättande och godkännande av röstlängd 

Godkännande av dagordning 

Val av en eller två justeringsmän 

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 

Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och 
koncernrevisionsberättelse 

Beslut om: 

fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och 
koncernbalansräkning, 

a) dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda 
balansräkningen, samt 

Field Code Changed



 

 

b) ansvarsfrihet gentemot Bolaget för: 

i. Ingemar Kihlström, styrelseordförande  

ii. Inger Andersson, ledamot 

iii. Ola Magnusson, ledamot (till årsstämman 2020)  

iv. Hans Åkerblom, ledamot (till årsstämman 2020) 

v. Niklas Dahl, ledamot (från årsstämman 2020) 

vi. Sören Densjö, ledamot (från årsstämman 2020) 

vii. Camilla Myhre Sandberg, verkställande direktör 

Fastställande av arvoden till styrelse och revisor 

Val av styrelse och revisor 

a) Ingemar Kihlström, ledamot (omval) 

b) Inger Andersson, ledamot (omval) 

c) Niklas Dahl, ledamot (omval) 

d) Sören Densjö, ledamot (omval) 

e) Ingemar Kihlström, ordförande (omval) 

f) Öhrlings PricewaterhouseCoopers, revisor (omval) 

Beslut om valberedning inför årsstämman 2022 

Beslut om emissionsbemyndigande 

Stämmans avslutande 

 

Förslag till beslut 

Punkt 0 – Val av ordförande vid stämman 

Valberedningen föreslår att advokat Gunnar Mattsson, eller den som styrelsen utser vid Gunnar 
Mattssons förhinder, utses till ordförande vid stämman.  

Punkt 0 – Upprättande och godkännande av röstlängd 

Eftersom aktieägare som väljer att utöva sin rösträtt vid stämman gör så genom poströstning är 
det inte möjligt att inhämta bolagsstämmans godkännande av röstlängden vid stämman. Mot 
den bakgrunden föreslår styrelsen att röstlängden upprättas och godkänns av bolagsstämmans 
ordförande. 

Punkt 0 – Val av justeringsperson/er 

Styrelsen föreslår att Tomas Matsson, eller den som styrelsen utser vid Tomas Matssons 
förhinder, utses till att justera protokollet. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att 
kontrollera röstlängden och att tillse att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i 
stämmoprotokollet. 



 

 

Punkt 0a) – Dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen 

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska lämnas samt att Bolagets resultat balanseras i ny 
räkning. 

Punkt 0 – Fastställande av arvoden till styrelse och revisor 

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att arvode ska utgå med 900 000 kronor, varav 
360 000 kronor till ordföranden och 180 000 kr vardera till övriga av stämman utsedda ledamöter. 
Arvodena är oförändrade mot de som nu gäller. 

Valberedningen föreslår att ersättning till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning. 

Punkt 0 – Val av styrelse och revisor 

Valberedningen föreslår omval av Ingemar Kihlström, Inger Andersson, Niklas Dahl och Sören 
Densjö som styrelseledamöter. Till styrelseordförande föreslås omval av Ingemar Kihlström. 

Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers AB, med huvudansvarig revisor Lars Kylberg. 

Punkt 0 – Beslut om valberedning inför årsstämman 2022 

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande skall erhålla mandat att kontakta de tre största 
aktieägarna i Bolaget och be dem utse en representant vardera, att jämte styrelsens ordförande 
utgöra valberedning för tiden intill dess att en ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa 
årsstämma.  

Om någon aktieägare avstår från sin rätt att utse representant, skall den aktieägare som därefter 
är den till röstetalet största ägaren erbjudas att utse en representant. Om flera aktieägare avstår 
från sin rätt att utse ledamot till valberedningen behöver dock inte fler än de tio största 
aktieägarna tillfrågas. 

Namnen på ledamöterna i valberedningen skall offentliggöras senast tre månader före 
årsstämman 2022. Avgörandet av vilka som är de tre största aktieägarna baseras på de kända 
röstetalen omedelbart före offentliggörandet. 

Om under valberedningens mandatperiod en eller flera aktieägare som utsett ledamöter i 
valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna så skall ledamöter 
utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som 
tillkommit bland de tre till röstetalet största aktieägarna skall äga utse sina representanter. Inga 
förändringar skall dock ske i valberedningens om inte särskilda skäl föreligger, om endast 
marginella förändringar i röstetal ägt rum eller om förändringen inträffar senare än två månader 
före årsstämman. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen äger rätt att 
entlediga sådan ledamot och utse ny representant innan dess arbete är slutfört, skall den 
aktieägare som utsåg ledamoten äga rätt att utse en ersättare. Förändringar i valberedningens 
sammansättning skall offentliggöras på bolagets hemsida så snart sådana skett. 

Valberedning skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2022 
för beslut: (a) förslag till styrelse, (b) förslag till styrelseordförande, (c) förslag till styrelsearvoden 
till icke anställda styrelseledamöter med uppdelningen mellan ordförande och övriga ledamöter i 



 

 

styrelsen, (d) förslag till revisor, (e) förslag till revisorsarvode, (f) förslag till ordförande på 
årsstämman samt (g) riktlinjer för tillsättande av valberedning. 

Arvode till valberedningen skall inte utgå. Bolaget skall dock svara för skäliga kostnader förenade 
med utförande av valberedningens uppdrag. 

Punkt Error! Reference source not found. –Beslut om emissionsbemyndigande  

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, 
vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om emission av aktier, konvertibler och/eller 
teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan 
bestämmelse om apport och/eller kvittning eller eljest med villkor. Styrelsen skall dock inte kunna 
fatta beslut som innebär att aktiekapitalet ökas med mer än tio (10) procent i förhållande till det 
aktiekapital som föreligger när emissionsbemyndigandet första gången tas i anspråk. 

 

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två 
tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. 

Personuppgiftsbehandling 

I samband med bolagsstämman kommer personuppgifter att behandlas i enlighet med Bolagets 
integritetspolicy, som finns tillgänglig på Bolagets webbplats www.mirissolutions.com.  

Frågor till styrelse och vd 

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 dels förhållanden som 
kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller Bolagets ekonomiska situation, 
dels Bolagets förhållande till annat koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas 
skriftligen till Bolaget senast tio dagar före bolagsstämman, dvs. senast lördagen den 15 maj 
2021, till adress Miris Holding AB, Kungsgatan 115, 754 50 Uppsala eller via e-post till 
camilla.sandberg@mirissolutions.com. Upplysningarna lämnas av Bolaget genom att de hålls 
tillgängliga på Bolagets webbplats och hos Bolaget senast från och med torsdagen den 20 maj 
2021. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress. 

Tillhandahållande av handlingar 

Årsredovisning och revisionsberättelse samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer 
senast den 4 maj 2021 att finnas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats, 
www.mirissolutions.com. Handlingarna skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det 
och som uppger sin adress. 
 

__________________________________________ 
 

Uppsala 22 april 2021 

Miris Holding AB (publ) 

Styrelsen 


