
ÅRSSTÄMMA I PROACT IT GROUP AB (publ) 
 
Aktieägarna i Proact IT Group AB (publ), 556494-3446, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 9 
maj 2019 kl. 16:00. Årsstämman kommer att avhållas på Scandic Victoria Tower med adress Arne 
Beurlings Torg 3 i Kista. 
 
Anmälan mm 
Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall: 
dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredag den 3 maj 2019, 
dels anmäla sin avsikt att deltaga i stämman till bolaget senast fredag den 3 maj 2019, under adress Proact IT 
Group AB, Att: Årsstämma, Box 1205, 164 28 Kista, tel: 08-410 667 11, eller e-post: arsstamma@proact.se. 
 
Vid anmälan skall uppges namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer. För det fall 
aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud skall fullmakt och övriga behörighetshandlingar 
biläggas anmälan. Om aktieägaren avser att medföra ett eller två biträden till stämman bör dessa anmälas till 
bolaget enligt ovan. Fullmaktsformulär för deltagande vid årsstämman hålls tillgängligt på bolagets hemsida 
www.proact.se samt skickas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress. 
 
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för 
att äga rätt att deltaga i stämman. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före fredag den 3 
maj 2019 då sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB. 
 
Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår vid tiden för kallelsen till 9 333 886, varav 182 269 ägs av 
bolaget.  
 
Förslag till dagordning  
 
1. Stämmans öppnande 

2. Val av ordförande vid stämman 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd 

4. Godkännande av dagordning 

5. Val av minst en justeringsman 

6. Prövning av huruvida stämman blivit behörigen sammankallad 

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och 
koncernrevisionsberättelsen och i samband därmed föredragning av verkställande direktören 

8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och 
koncernbalansräkningen 

9. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen 

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören 

11. Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter 

12. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna 

13. Val av styrelse och styrelseordförande samt revisor 



14. Beslut om principer för ersättning till och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare 

15. Beslut om prestationsaktieprogram och överlåtelse av återköpta aktier 

16. Valberedning till årsstämma 2020 

17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier 

18. Beslut om bemyndigande för styrelsen avseende förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier 

19. Stämmans avslutande 

 
Valberedningens förslag till val av ordförande vid stämman (p 2), val av styrelse och revisor m.m. (p 
11-13) samt valberedning till årsstämma 2020 (p 16) 
 
Valberedningen föreslår att Eva Elmstedt väljs till ordförande vid stämman. 

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av 5 ledamöter utan suppleanter och föreslår omval av Eva 
Elmstedt, Martin Gren, Annikki Schaeferdiek, Anders Thulin och Thomas Thuresson. Vidare föreslås att Eva 
Elmstedt utses till styrelseordförande. 

Valberedningen föreslår att PwC väljs som revisorer i bolaget, för tiden fram till slutet av årsstämman 2020.  

Valberedningen föreslår att styrelsearvode skall utgå med 1 665 000 kr, varav ordföranden erhåller 525 000 kr 
och övriga ledamöter 210 000 kr vardera. För utskottsarbete föreslås ett totalt arvode om 300 000 kr att 
fördelas av styrelsen inom utskotten. Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning. 

Valberedningen föreslår att valberedningen för årsstämman 2020 består av representanter för de fyra röstmässigt 
största aktieägarna per den 30 september 2019, enligt ägarstatistik från Euroclear Sweden AB. Om förändring 
sker i bolagets ägarstruktur efter den 30 september 2019 men före det datum som infaller två månader före 
kommande årsstämma, och om aktieägare som efter denna förändring kommit att utgöra en av de fyra till 
röstetalet största aktieägarna i bolaget framställer önskemål till valberedningens ordförande om att ingå i 
valberedningen, skall denne aktieägare ha rätt att antingen utse en ytterligare ledamot av valberedningen eller, 
om valberedningen så beslutar, utse en ledamot av valberedningen som skall ersätta den ledamot som efter 
ägarförändringen till röstetalet är minsta aktieägare och som utsett ledamot av valberedningen. Ledamot som 
utsetts av aktieägare som efter den 30 september 2019 sålt mer än hälften av sitt aktieinnehav, och som därmed 
ej längre utgör en av de tio största aktieägarna i bolaget, är skyldig att inom två veckor efter tidpunkten för 
försäljningen avgå ur bolagets valberedning. Valberedningen äger därtill rätt att adjungera styrelsens ordförande 
till valberedningens möten. 

Styrelsens ordförande skall vara sammankallande till det första mötet. Valberedningen skall bereda och till 
bolagsstämman lämna förslag till val av stämmoordförande, val av styrelseordförande och övriga 
styrelseledamöter, styrelsearvodet uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter, eventuell ersättning för 
utskottsarbete samt val av revisor och arvodering till revisorerna samt beslut om principer för utseende av 
valberedning. Om någon ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört skall i första hand den 
aktieägare som utsåg ledamoten ges möjlighet att utse en ny ledamot eller, om så inte sker, nästkommande av 
de större aktieägarna beredas möjlighet att utse en ledamot. 
  



 
Styrelsens förslag avseende disposition av bolagets resultat (p 9) 
 
Styrelsen föreslår att 4,15 kr per aktie lämnas i vinstutdelning till aktieägarna. Föreslagen avstämningsdag för 
vinstutdelningen är den 13 maj 2019. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelning 
utbetalas genom Euroclear Sweden ABs försorg den 16 maj 2019.  
 
Beslut om principer för ersättning till och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare 
(p 14) 
 
Styrelsen föreslår att ersättning till verkställande direktör och andra ledande befattningshavare skall utgöras av 
fast lön, eventuell rörlig ersättning, övriga sedvanliga förmåner samt pension. Den sammanlagda ersättningen 
till befattningshavaren skall vara marknadsmässig och konkurrenskraftig på den arbetsmarknad 
befattningshavaren verkar och betydande prestationer skall reflekteras i den totala ersättningen. 
Fast och rörlig ersättning skall vara relaterad till befattningshavarens ansvar och befogenhet. Den sammanlagda 
kontanta rörliga ersättningen för samtliga ledande befattningshavare skall vara maximerad till i genomsnitt 
motsvarande åtta månadslöner, baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål samt sammanfalla med bolagets 
och aktieägarnas intressen. Pensionsvillkor skall vara marknadsmässiga i förhållande till situationen i det land 
där befattningshavaren stadigvarande är bosatt. Uppsägningstiden för den verkställande direktören är nio 
månader vid uppsägning från bolagets sida och sex månader vid uppsägning från verkställande direktörens sida. 
Vid uppsägning från bolagets sida utgår ett avgångsvederlag motsvarande nio fasta månadslöner till den 
verkställande direktören. Avgångsvederlaget skall avräknas mot eventuell ersättning från ny arbetsgivare. 

Föreslagna principer står i huvudsak i överensstämmelse med de ersättningar och förmåner som erhållits 
tidigare år. 
 
Beslut om prestationsaktieprogram och överlåtelse av återköpta aktier (p 15) 
 
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ett prestationsaktieprogram ("Prestationsaktieprogram 2019") 
för Proact IT Group AB, org.nr 556494-3446, ("Proact") och om överlåtelse av återköpta aktier enligt 
punkterna A och B nedan. 
 
(A) Prestationsaktieprogram 2019 

Prestationsaktieprogram 2019 i sammandrag 

Prestationsaktieprogram 2019 är utformat för att driva lönsamhet och tillväxt och omfattar cirka 17 personer 
bestående av bolagets verkställande direktör, koncernledning och ytterligare nyckelpersoner i bolaget. För att 
delta i programmet krävs en egen investering i Proact-aktier. Efter intjänande-perioden kommer deltagarna 
vederlagsfritt att tilldelas aktier i Proact förutsatt att vissa villkor är uppfyllda. För att vara berättigad till 
tilldelning av aktier krävs att deltagaren haft fortsatt anställning i Proact-koncernen under intjänandeperioden 
samt att investeringen i Proact-aktier i sin helhet bestått under samma tid. Tilldelning av aktier i Proact kräver 
därutöver att prestationsmål relaterade till vinst per aktie och omsättning uppnåtts.  
 



Genom ett aktierelaterat incitamentsprogram kan medarbetares belöning knytas till bolagets framtida resultat- 
och värdeutveckling. Den långsiktiga värdetillväxten premieras därigenom och aktieägare och berörda 
medarbetare får samma mål. 

Deltagare i Prestationsaktieprogram 2019 

Prestationsaktieprogram 2019 omfattar cirka 17 personer som är indelade i tre kategorier utifrån deras position 
i bolaget. Den första kategorin omfattar bolagets verkställande direktör, den andra kategorin omfattar omkring 
tio anställda som ingår i bolagets koncernledning och den tredje kategorin omfattar omkring sex ytterligare 
nyckelpersoner i Proact-koncernen. Tillkommande personer som rekryterats men ännu inte påbörjat sin 
anställning i Proact-koncernen när anmälan om att delta i programmet senast ska ske, kan erbjudas deltagande 
villkorat av att anställningen påbörjas (varvid antalet personer i de olika kategorierna kan komma att justeras). 
 

Den privata investeringen och tilldelning av aktierätter 

För att kunna delta i programmet krävs att deltagaren förvärvar aktier i Proact ("Investeringsaktier") till ett 
antal om 340, 450 eller 900 aktier beroende på vilken kategori som deltagaren tillhör. Om deltagaren har 
insiderinformation och därför är förhindrad att förvärva Proact-aktier i samband med anmälan till programmet 
ska förvärv av aktier ske så snart som möjligt därefter men senast den 31 december 2019. För varje 
Investeringsaktie erhåller deltagaren fem aktierätter. Tilldelning av aktier i Proact ska normalt ske efter 
utgången av intjänandeperioden, som löper från och med att avtal om deltagande i Prestationsaktieprogram 
2019 ingåtts till och med dagen för offentliggörande av Proacts delårsrapport för första kvartalet 2022 
("Intjänandeperioden"). 
 

Villkor för aktierätter  

För aktierätter gäller följande villkor: 
 
• Aktierätter tilldelas vederlagsfritt. 
• Deltagarna har inte rätt att överlåta, pantsätta, avyttra eller utöva några aktieägarrättigheter avseende 

aktierätterna. 
• Tilldelning av Proact-aktier enligt aktierätterna förutsätter, med vissa begränsade undantag, att 

deltagaren förblir anställd i Proact-koncernen och att deltagaren inte har avyttrat någon av de 
ursprungligen innehavda Investeringsaktierna under Intjänandeperioden. För tilldelning av Proact-
aktier krävs därutöver att prestationsmål uppnåtts av Proact i enlighet med nedan. 

• Proact kommer att kompensera deltagarna om Proacts vinstutdelningar överstiger det övre intervallet 
enligt Proacts utdelningspolicy. Kompensation sker genom att antalet aktier som varje aktierätt 
berättigar till ökas. 

• Det maximala värdet (inklusive eventuell kompensation som deltagarna erhåller för lämnade 
utdelningar) som en deltagare kan erhålla per aktierätt är begränsat till 444 kronor, vilket motsvarar 
200 procent av beräkningsgrunden för antalet investeringsaktier. Om värdet på Proact-aktien, vid 
tilldelning, överstiger det maximala värdet kommer det antal aktier som varje aktierätt berättigar till 
att minskas i motsvarande utsträckning. 



Prestationsmål 

Tilldelning av Proact-aktier beror på i vilken utsträckning två prestationsmål uppfylls, vilka avser Proacts 
vinst per aktie och Proacts omsättning år 2021. Prestationsmålen ska mätas oberoende av varandra och ges 
lika vikt. Styrelsen har fastställt en miniminivå och en maximinivå för varje prestationsmål. För att samtliga 
aktierätter ska berättiga till aktier i Proact krävs att maximinivån för båda prestationsmålen uppnås. Uppnås 
inte miniminivån för prestationsmålen berättigar inte aktierätterna till Proact-aktier. I fall där graden av 
uppfyllelse av prestationsmålen ligger mellan minimi- och maximinivåerna kommer utfallet att mätas på linjär 
basis. Proact avser att presentera minimi- och maximinivån för prestationsmålen och i vilken utsträckning 
dessa uppfyllts i årsredovisningen för 2021. 
 

Utformning och hantering 

Styrelsen, eller en av styrelsen särskilt tillsatt kommitté, ska ansvara för den närmare utformningen och 
hanteringen av Prestationsaktieprogram 2019 inom ramen för häri angivna villkor och riktlinjer. Om leverans 
av aktier till personer utanför Sverige inte kan ske till rimliga kostnader och med rimliga administrativa 
insatser, ska styrelsen äga rätt att besluta att deltagande personer utanför Sverige istället ska kunna erbjudas en 
kontantavräkning. Styrelsen ska även äga rätt att sälja aktier för deltagares räkning i samband med tilldelning 
för att täcka den skattskyldighet som uppkommer för deltagaren. Om det sker betydande förändringar i Proact 
eller dess omvärld, som skulle medföra att beslutade villkor för tilldelning och möjligheten att utnyttja 
aktierätterna inte längre är ändamålsenliga, ska styrelsen äga rätt att vidta andra justeringar. Innan det antal 
Proact-aktier som ska tilldelas slutligen bestäms, ska styrelsen pröva om utfallet från Prestationsaktieprogram 
2019 är rimligt. Denna prövning görs i förhållande till Proacts finansiella resultat och ställning, förhållandena 
på aktiemarknaden och i övrigt. Om styrelsen vid sin prövning bedömer att utfallet inte är rimligt, ska 
styrelsen reducera det antal Proact-aktier som ska tilldelas. 
 

Omfattning 

Det maximala antalet Proact-aktier som kan tilldelas enligt Prestationsaktieprogram 2019 ska vara begränsat 
till 40 000, vilket motsvarar cirka 0,44 procent av utestående aktier och röster. Antalet aktier som omfattas av 
Prestationsaktieprogram 2019 ska, enligt de närmare förutsättningar som styrelsen beslutar, kunna bli föremål 
för omräkning på grund av att Proact genomför fondemission, sammanläggning eller uppdelning av aktier, 
företrädesemission eller liknande åtgärder, med beaktande av sedvanlig praxis för motsvarande 
incitamentsprogram.  
 

Säkringsåtgärder 

För att säkerställa leverans av Proact-aktier under Prestationsaktieprogram 2019 föreslår styrelsen att styrelsen 
ska ha rätt att besluta om alternativa metoder för överlåtelse av Proact-aktier under programmet. Styrelsen 
föreslås således äga rätt att överlåta återköpta Proact-aktier till deltagarna (enligt punkt B nedan) eller ingå så 
kallade aktieswapavtal med tredje part för att infria förpliktelserna under programmet. Styrelsen anser att det 
första alternativet, dvs. överlåtelse av återköpta Proact-aktier till deltagarna, är den mest kostnadseffektiva och 
flexibla metoden för leverans av Proact-aktier.  
 



Uppskattade kostnader och värdet av Prestationsaktieprogram 2019 

Aktierätterna kan inte pantsättas eller överlåtas till andra. Ett uppskattat värde för varje aktierätt kan dock 
beräknas. Styrelsen har uppskattat det genomsnittliga värdet för varje aktierätt till 187,80 kronor. 
Uppskattningen baseras på allmänt vedertagna värderingsmodeller med användning av stängningskursen för 
Proact-aktien den 19 mars 2019. Vid antagande om bland annat att samtliga personer som erbjudits deltagande 
i programmet deltar, att dessa gör maximal investering, ett 50-procentigt uppfyllande av prestationsmålen, en 
10-procentig personalomsättning bland deltagarna i programmet, en årlig aktiekursökning om 10 procent samt 
uppskattade sociala avgifter om 25 procent så uppgår de totala uppskattade årliga kostnaderna till cirka 1,2 
miljoner kronor, varav 0,3 miljoner kronor utgör kostnad för sociala avgifter.  
 
Kostnaderna bokförs som personalkostnader i resultaträkningen över Intjänandeperioden, i enlighet med IFRS 
2 Aktierelaterade ersättningar. Sociala avgifter kommer att kostnadsföras mot resultaträkningen enligt UFR 7 
under Intjänandeperioden. Storleken på dessa kostnader kommer att beräknas baserat på Proacts 
aktiekursutveckling under Intjänandeperioden och tilldelningen av aktierätter. 
 

Effekter på nyckeltal 

Den enligt ovan uppskattade årliga kostnaden om 1,2 miljoner kronor motsvarar på proformabasis för 2018 en 
negativ effekt om cirka 0,04 procentenheter på Proacts rörelsemarginal och en minskning av vinst per aktie 
om cirka 0,10 kronor. Styrelsen bedömer dock att de positiva resultateffekterna som förväntas uppstå från ett 
ökat fokus på lönsamhet och försäljningstillväxt tillsammans med ett utökat aktieägande i Proact bland 
verkställande direktör, koncernledning och ytterligare nyckelpersoner överväger de kostnader som relateras 
till programmet. 
 

Förslagets beredning 

Prestationsaktieprogram 2019 har initierats av Proacts styrelse och utarbetats i samråd med externa rådgivare. 
Programmet har beretts i styrelsens ersättningsutskott och behandlats vid styrelsemöten under de första 
månaderna av 2019. 
 

Övriga incitamentsprogram i Proact 

Det finns inga andra pågående aktierelaterade incitamentsprogram i Proact. 
 

Styrelsens förslag till beslut 

Med hänvisning till ovan nämnda beskrivning föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om 
Prestationsaktieprogram 2019. 
 

Majoritetskrav 

Styrelsens förslag till beslut om Prestationsaktieprogram 2019 kräver att beslutet biträds av aktieägare 
representerande mer än hälften av de vid årsstämman avgivna rösterna. 
 
 



(B) Överlåtelse av aktier till deltagare i prestationsaktieprogram 2019 

Bakgrund 

För att kunna genomföra Prestationsaktieprogram 2019 på ett kostnadseffektivt och flexibelt sätt har styrelsen 
övervägt olika metoder för hur leverans av Proact-aktier till deltagarna vid tilldelning enligt 
Prestationsaktieprogram 2019 ska säkerställas. 
 
Mot bakgrund av dessa överväganden avser styrelsen i första hand att säkerställa leverans genom att överlåta 
aktier av Proacts eget innehav till deltagarna. Sådan överlåtelse av återköpta Proact-aktier kräver en särskilt 
hög beslutsmajoritet vid årsstämman. I den mån styrelsens förslag till beslut om överlåtelse av återköpta aktier 
till deltagarna inte erhåller erforderlig beslutsmajoritet avser styrelsen i andra hand ingå ett aktieswapavtal 
med tredje part för att säkerställa att leverans av Proact-aktier kan ske till deltagarna. 
 

Styrelsens förslag till beslut om överlåtelse av återköpta aktier till deltagarna 

Styrelsen föreslår därför att årsstämman fattar beslut om överlåtelse av återköpta aktier på följande villkor: 
 
(i) Överlåtelse får ske av högst 40 000 Proact-aktier till deltagarna i Prestationsaktieprogram 2019 (eller 

det högre antal som kan följa av omräkning på grund av att Proact genomför fondemission, 
sammanläggning eller uppdelning av aktier, företrädesemission eller liknande åtgärder). 

(ii) Överlåtelse av aktier ska ske utan betalning vid tidpunkten och enligt de villkor deltagarna i 
Prestationsaktieprogram 2019 är berättigade till att erhålla tilldelning av aktier. 

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att överlåtelsen av aktierna utgör ett led i 
genomförandet av Prestationsaktieprogram 2019. Därför anser styrelsen det vara till fördel för Proact att 
överlåta aktier enligt förslaget. 
 

Majoritetskrav 

Styrelsens förslag till beslut om överlåtelse av återköpta aktier till deltagarna ovan kräver att beslutet biträds 
av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda 
aktierna. Styrelsens förslag enligt denna punkt B är villkorat av att styrelsens förslag om 
Prestationsaktieprogram 2019 godkänts av årsstämman (punkt A ovan). 
 
Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier (p 17) 
 
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, utan avvikelse från aktieägarnas 
företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, intill tiden för nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av 
sammanlagt högst 933 000 aktier. Detta motsvarar en utspädningseffekt om cirka 10 procent av kapital och 
röster vid fullt nyttjande av bemyndigandet. Det noteras att emissioner enligt bemyndigandet dock kommer att 
begränsas så att emitterade aktier tillsammans med eventuella återköpta aktier enligt bemyndigandet föreslaget 
i punkt 18 sammanlagt uppgår till högst 10 procent av det nu utestående antalet aktier. 
 



Beslut om nyemission får även innehålla bestämmelse om att nya aktier får betalas genom kvittning eller med 
apportegendom med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning genom kvittning ska dock 
endast kunna ske i samband med företagsförvärv. 
 
Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier (p 
18) 
 
Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och 
överlåtelse av egna aktier enligt följande. Förvärv av aktier i bolaget får endast ske på antingen Nasdaq 
Stockholm (”börsen”) eller i enlighet med förvärvserbjudande till bolagets samtliga aktieägare. Förvärv får 
ske av högst så många aktier att återköpta aktier tillsammans med eventuella nyemitterade aktier enligt 
bemyndigandet föreslaget i punkt 17, sammanlagt uppgår till högst 10 procent av det nu utestående antalet 
aktier och vidare förutsatt att det efter återköp fortfarande finns full täckning för bolagets bundna egna kapital.   
 
Överlåtelse av aktier i bolaget får ske med en rätt att överlåta med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och 
att betalning ska kunna ske med annat än pengar, dvs. genom apport eller kvittning. Betalning genom 
kvittning skall dock endast kunna ske i samband med företagsförvärv. Överlåtelse får ske av hela det antal 
egna aktier som bolaget vid varje tillfälle innehar. Överlåtelse får ej ske på börsen. 
 
Handlingar och ytterligare information 

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 11-18 i 
dagordningen samt övriga erforderliga handlingar kommer att hållas tillgängliga hos bolaget på adress 
Kistagången 2, Kista från och med den 18 april 2019. Kopior av dessa handlingar kommer även att sändas 
utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna finns 
även tillgängliga på bolagets webbplats www.proact.se. 
 
Aktieägare har vid årsstämman, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, rätt till 
upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen samt 
förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation (dvs. den 
frågerätt som följer av 7 kap. 32§ Aktiebolagslagen)  
 
Behandling av personuppgifter 

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med årsstämman, se 
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf. 
 

______________________ 
 
 

Stockholm i mars 2019 
Proact IT Group AB (publ) 

Styrelsen 
 

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