
 

 

 

 

Pressmeddelande den 30 november 2020 

 

Kallelse till extra bolagsstämma i Internationella Engelska Skolan i Sverige 

Holdings II AB (publ) 

 
Aktieägarna i Internationella Engelska Skolan i Sverige Holdings II AB (publ), med säte i Täby 

kommun, Stockholms län, kallas härmed till extra bolagsstämma den 31 december 2020.  

 

För att minska smittspridningen av Covid-19 och med hänsyn till myndigheters föreskrifter och råd 

om undvikande av allmänna sammankomster, har Internationella Engelska Skolan i Sverige 

Holdings II AB (publ) beslutat att genomföra den extra bolagsstämman genom förhandsröstning 

(poströstning) i enlighet med tillfällig lagstiftning. Någon stämma med möjlighet att närvara 

personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum, det vill säga stämman kommer att hållas 

utan fysiskt deltagande.  

 

Anmälan m.m. 

För att äga rätt att deltaga vid stämman ska aktieägare:  

för det första,  vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen 

den 21 december 2020; och  

för det andra,  anmäla sig genom att avge sin förhandsröst i enlighet med 

instruktionerna under rubriken Förhandsröstning nedan så att 

förhandsröstningsformuläret är bolaget tillhanda senast onsdagen den 

30 december 2020.  

 

Förvaltarregistrerade aktier  

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

för att äga rätt att deltaga vid stämman, i god tid före den 23 december 2020 genom förvaltarens 

försorg tillfälligt låta inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan 

registrering måste vara genomförd av Euroclear Sweden AB senast den 23 december 2020. 

 

Förhandsröstning 

Aktieägare får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom förhandsröstning, s.k. poströstning i 

enlighet med 22 § i lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av 

bolags- och föreningsstämmor.  

 

Ett särskilt formulär ska användas för förhandsröstning. Formuläret är tillgängligt på bolagets 

hemsida, www.corporate.engelska.se. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till den 

extra bolagsstämman.  

 

Det ifyllda formuläret måste vara Internationella Engelska Skolan tillhanda senast den 30 

december 2020. Det ifyllda och signerade formuläret ska skickas till Nytorpsvägen 5B, 183 71 Täby. 

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

inte förse förhandsröstningsformuläret med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är 

rösten (dvs. förhandsrösten i dess helhet) ogiltig.  

http://www.corporate.engelska.se/


 

 

 

Aktieägare kan i förhandsröstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på 

den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, vilken inte enbart 

får vara en ren förhandsröstningsstämma. Sådan fortsatt stämma för beslut i ett visst ärende ska 

äga rum om stämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i 

bolaget begär det.  

 

Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska en undertecknad och daterad fullmakt biläggas 

förhandsröstningsformuläret. Om fullmakten är utfärdad på uppdrag av en juridisk person, ska en 

bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska 

personen biläggas förhandsröstningsformuläret. Fullmakten är giltig i högst ett år efter utfärdande 

eller för den tid som anges i fullmakten, beroende på vilken som är längst, 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 www.corporate.engelska.se. 

 

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.  

 

Aktieägares rätt att begära upplysningar  

Aktieägare erinras om sin rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. 

Eftersom någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud inte kommer 

att hållas, kommer det inte heller finnas någon möjlighet att ställa frågor vid stämman. Frågor kan 

istället skickas i förväg med brev till bolaget eller via e-mail till adressen eller e-mail-adressen som 

anges ovan under Förhandsröstning senast den 21 december 2020. Frågorna kommer att besvaras 

och publiceras senast den 26 december 2020. Frågorna och svaren kommer att finnas tillgängliga 

hos bolaget på samma adress och på bolagets hemsida, http://corporate.engelska.se/. Därutöver 

kommer svar på en aktieägares fråga att skickas till aktieägaren om aktieägaren så begär och 

aktieägarens adress är känd av bolaget eller har tillhandahållits av aktieägaren tillsammans med 

frågan.  

 

Antal aktier och röster 

Per dagen för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 40 130 000 med 

40 058 000 röster, varav 40 050 000 är stamaktier vilka berättigar till en röst per aktie och 80 000 

är C-aktier vilka berättigar till en tiondels röst (1/10) per aktie. Bolaget innehar 80 000 C-aktier i 

eget förvar, vilka inte berättigar till utdelning.  

 

Förslag till dagordning 

1. Val av ordförande vid stämman; 

2. Upprättande och godkännande av röstlängd; 

3. Godkännande av dagordningen; 

4. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet;  

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;  

6. Beslut om omläggning av bolagets räkenskapsår och därmed sammanhängande 

ändring av bolagsordningen;  

7. Stämmans avslutande. 

  

http://www.corporate.engelska.se/


 

 

Styrelsens förslag till beslut 

 

Val av ordförande vid stämman (punkt 1) 

Det föreslås att advokat Ola Åhman utses till ordförande vid stämman.  

 

Beslut om omläggning av bolagets räkenskapsår och därmed sammanhängande ändring av 

bolagsordningen (punkt 6) 

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om omläggning av bolagets räkenskapsår från brutet 

räkenskapsår (1 juli – 30 juni) till kalenderår (1 januari – 31 december). I anslutning därtill föreslår 

styrelsen att det innevarande räkenskapsåret förkortas till att endast omfatta en period om sex 

månader, det vill säga fram till och med 31 december 2020. Om stämman beslutar i enlighet med 

styrelsens förslag, kommer den sista dagen av innevarande räkenskapsår att vara 31 december 

2020. Ändringen av bolagets räkenskapsår föreslås i syfte att anpassa till ett gemensamt 

räkenskapsår inom koncernen. Följaktligen föreslår styrelsen att stämman beslutar om att ändra 

den nuvarande 6 § i bolagets bolagsordning till följande lydelse:  

 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

Räkenskapsår / Financial year Räkenskapsår / Financial year 

Bolagets räkenskapsår ska omfatta 1 juli – 30 

juni/The company’s financial year shall 

comprise 1 July – 31 June. 

Bolagets räkenskapsår ska omfatta 1 januari – 

31 december. /The company’s financial year 

shall comprise 1 January – 31 December. 

 

Övrigt 

Beslut enligt styrelsens förslag under punkt 6 fordrar bifall av aktieägare med minst två tredjedelar 

(2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman.  

 

Behandling av personuppgifter 

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se 

https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy-notice-bolagsstammor-engelska.pdf. 

 

 

Styrelsens förslag enligt punkt 6 kommer senast den 10 december 2020 att hållas tillgängligt hos 

bolaget, Nytorpsvägen 5B, 183 71 Täby och på bolagets hemsida, http://corporate.engelska.se/, 

samt tillsändas de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.  

 

 

______________________________ 

Stockholm i november 2020 

Internationella Engelska Skolan i Sverige Holdings II AB (publ) 

Styrelsen 

 

 

  

https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy-notice-bolagsstammor-engelska.pdf


 

 

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 30 

november 2020 kl. 15:30 CET.  

 

 

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 ambitioner 

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

modersmål. Cirka 1 000 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 20% per år. Under det senaste räkenskapsåret 2019/2020, som avslutades den 30 

juni 2020, uppgick till 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 

september 2020 cirka 223 800 anmälningar. 

Internationella Engelska Skolan har sedan 2016 varit noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.  
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