
   

 

 

Pressmeddelande den 13 november 2020 

 

 

Ändrad tid samt möjlighet till förhandsröstning vid årsstämman i 

Internationella Engelska Skolan i Sverige Holdings II AB (publ) 

 
Mot bakgrund av den fortsatta spridningen av covid-19 och i syfte att minimera antalet 

personer i Internationella Engelska Skolan i Enskedes lokaler har ett antal nya åtgärder 

beslutats inför årsstämman, bland annat ändrad tid samt möjlighet till förhandsröstning.  

 
Tiden för årsstämman i Internationella Engelska Skolan i Sverige Holdings II AB (publ), org.nr 

556900-7254, är ändrad. Årsstämman kommer att äga rum tisdagen den 24 november kl. 17.00 

hos Internationella Engelska Skolan i Enskede, Lingvägen 123, Enskede. Styrelsen i Internationella 

Engelska Skolan har även beslutat att tillåta förhandsröstning vid årsstämman.  

 

Kallelse till årsstämman 
Den 22 oktober 2020 offentliggjordes kallelsen till årsstämman tisdagen den 24 november 2020. 

Kallelsen i sin helhet, samt fullständiga förslag till ärendena på årsstämman, finns tillgängliga på 

bolagets hemsida, http://corporate.engelska.se/. Styrelsen har nu beslutat om att tillåta 

förhandsröstning vid årsstämman i enlighet med nedan. 

 

Förhandsröstning 

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 

3 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och 

föreningsstämmor. Internationella Engelska Skolan uppmanar aktieägarna att använda den 

möjligheten i syfte att minimera antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman och 

därmed bidra till att minska smittspridningen. 

 

En aktieägare som vill utnyttja möjligheten till förhandsröstning ska, utöver att vara upptagen i den 

av Euroclear Sweden AB förda aktieboken och ha anmält sitt deltagande enligt vad som anges i 

kallelsen, använda ett särskilt formulär. Formuläret finns att hämta på 

http://corporate.engelska.se/sv/bolagsstyrning/bolagsst%C3%A4mmor/arsstamma-2020.  

 

Det ifyllda formuläret måste vara Internationella Engelska Skolan tillhanda senast fredagen den 20 

november 2020. Det ifyllda formuläret ska skickas till den adress som anges under ”Anmälan m m” 

nedan. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till agm@engelska.se. 

Formuläret skickas med fördel in redan i samband med aktieägarens anmälan till stämman. Om 

aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en 

juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. 

Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är 

rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig. 

 

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret. 

 

 

http://corporate.engelska.se/
http://corporate.engelska.se/sv/bolagsstyrning/bolagsst%C3%A4mmor/arsstamma-2020


 

Anmälan m m 

För att äga rätt att deltaga vid stämman ska aktieägare 

dels  vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 16 november 
2020, 

dels  senast onsdagen den 18 november 2020 anmäla sig hos bolaget för deltagande vid stämman 

till adress Nytorpsvägen 5B, 183 71 Täby eller via e-post till agm@engelska.se. Vid anmälan 

ska uppges namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress och telefonnummer 

dagtid och uppgift om eventuella biträden, samt i förekommande fall uppgift om 

ställföreträdare. Till anmälan ska därtill i förekommande fall bifogas fullständiga 

behörighetshandlingar såsom fullmakter, registreringsbevis eller motsvarande. 

 

Förvaltarregistrerade aktier 

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut, måste, 

för att äga rätt att deltaga vid stämman, genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera sina 

aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering ska begäras hos förvaltaren senast 

onsdagen den 18 november 2020.  

 

Ombud m m 

Aktieägare som avser att låta sig företrädas genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för 

ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller 

motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, 

eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. 

Eventuellt registreringsbevis får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt 

registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angiven adress. 

Blankett för fullmakt finns att hämta på http://corporate.engelska.se/.  

 

Information med anledning av coronaviruset (covid-19)  

Med anledning av den senaste tidens utveckling av spridningen av coronaviruset (covid-19) har 

Internationella Engelska Skolan vidtagit vissa försiktighetsåtgärder inför årsstämman den 24 

november 2020. Åtgärderna vidtas för att minska risken för smittspridning. 

• Aktieägare bör noga överväga att använda sig av möjligheten att förhandsrösta, se ovan, 

samt möjligheten att delta genom ombud. Aktieägare som uppvisar symptom på smitta 

(torrhosta, feber, andningsbesvär, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk), har varit i 

kontakt med personer som uppvisar symptom, har vistats i ett riskområde eller tillhör en 

riskgrupp, uppmanas särskilt att nyttja sig av denna möjlighet. Förhandsröstnings- och 

fullmaktsformulär finns att hämta på 

http://corporate.engelska.se/sv/bolagsstyrning/bolagsst%C3%A4mmor/arsstamma-2020.  

• Externa gäster bjuds inte in. 

• Ingen förtäring kommer att serveras före eller efter årsstämman. 

• Inget anförande av VD eller styrelseordföranden kommer att genomföras på stämman. För 

finansiell information gällande Internationella Engelska Skolan hänvisas till VD:s 

presentation av Q4 2019/2020 som finns tillgänglig på bolagets hemsida, 

http://corporate.engelska.se/sv/finansiell-information/rapporter-och-presentationer, 

samt VD:s kommande presentation av Q1 2020/2021 som kommer ske via 

telefonkonferens den 20 november 2020. Inringningsdetaljer till telefonkonferensen 

kommer att publiceras på bolagets hemsida.  

http://corporate.engelska.se/
http://corporate.engelska.se/sv/bolagsstyrning/bolagsst%C3%A4mmor/arsstamma-2020
http://corporate.engelska.se/sv/finansiell-information/rapporter-och-presentationer


 

• Årsstämman kommer att genomföras på kortast möjligast tid utan att inskränka 

aktieägarnas rättigheter. 

• Ta gärna också del av Folkhälsomyndighetens information och rekommendationer. 

Den fortsatta spridningen av coronaviruset (covid-19) och dess effekter är alltjämt svår att med 

säkerhet bedöma och Internationella Engelska Skolan följer utvecklingen noggrant. Om ytterligare 

försiktighetsåtgärder rörande bolagsstämman behöver vidtas kommer information om detta att 

publiceras på bolagets hemsida, http://corporate.engelska.se/.  

 

Kallelse och övriga handlingar m m  

Kallelsen, årsredovisningen, valberedningens och styrelsens fullständiga förslag samt övriga 

handlingar hålls tillgängliga hos bolaget, Nytorpsvägen 5B, 183 71 Täby och sänds till aktieägare 

som begär det, utan kostnad för mottagaren, och som uppger sin postadress. Handlingarna hålls 

även tillgängliga på bolagets hemsida, http://corporate.engelska.se/.  

 

Behandling av personuppgifter 

För information om hur dina personuppgifter behandlas se 

https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.  

 

_____________ 

Stockholm i november 2020 

Internationella Engelska Skolan i Sverige Holdings II AB (publ) 

Styrelsen 

 

 

För mer information, vänligen kontakta: 

Emma Rheborg, Kommunikations- och IR-chef IES 

Telefon: +46 768 511 540 

E-post: emma.rheborg@engelska.se 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 november 2020 kl 14:30 CET.  

http://corporate.engelska.se/
http://corporate.engelska.se/
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf


 

Om Internationella Engelska Skolan 

Internationella Engelska Skolan, IES, är en av de ledande fristående aktörerna inom utbildning i 

Sverige, med cirka 28 000 elever i 39 skolor samt ca 4 600 elever i skolorna i Spanien. 

IES i Sverige bedriver skolverksamhet från förskoleklass i grundskolan till och med gymnasiets 

tredje årskurs. Huvudinriktningen är på årskurserna 4-9, vad som internationellt benämns "middle 

school". Inom grundskolan är IES den ledande enskilda huvudmannen, med 17 av de 20 största 

friskolorna i Sverige. Ifråga om resultat på de nationella proven i årskurs 9 presterar IES långt över 

snittet för skolor i Sverige. 

Internationella Engelska Skolan grundades 1993 och är inne på sitt 28:e verksamhetsår. Skolorna 

har under alla år präglats av tre starka övertygelser hos grundaren Barbara Bergström: 

• Att det ska råda ordning och arbetsro, så att lärare kan undervisa och elever lära 

• Att eleverna ska lära sig fullt behärska engelska språket, som är nyckeln till världen 

• Att eleverna ska mötas av höga akademiska förväntningar och mål 

Upp till hälften av undervisningen i Sverige bedrivs på engelska, av lärare som har engelska som 

modersmål. Drygt 900 lärare med kvalificerad utländsk lärarexamen - från främst Kanada, USA, 

Storbritannien och Sydafrika - undervisar i IES-skolorna. 

Verksamheten har uppvisat en stark tillväxt i antal elever. Omsättningen har de senaste tio åren 

ökat med i snitt 16% per år. Under det senaste räkenskapsåret 2019/2020, som avslutades den 30 

juni 2020, 3 082 Mkr, vilket är en ökning med cirka 11 procent från föregående år. I kön för att få 

en plats i de svenska skolorna under nuvarande och kommande år fanns per den 30 juni 2020 

cirka 204 900 anmälningar. 

Internationella Engelska Skolan är sedan 2016 noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, med 

kortnamnet "ENG".  


