
  

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TIKSPAC AB  

Aktieägarna i TIKSPAC AB, org.nr 556856–0063 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma 

onsdagen den 30 december 2020. 

STÄMMA ENDAST PER POSTRÖSTNING 

Mot bakgrund av den rådande extraordinära situationen med anledning av spridningen av COVID-19 

kommer den extra bolagsstämman att hållas på ett annat sätt än vanligt. Bolaget värnar om 

aktieägarnas hälsa samt arbetet med att begränsa smittspridningen. För att minska risken för 

smittspridning genomförs extra bolagsstämman genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av 

tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud 

kommer inte att äga rum; det blir alltså en stämma utan fysiskt deltagande.  

Bolaget välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid extra bolagsstämman genom 

förhandsröstning i den ordning som beskrivs nedan. Information om de vid extra bolagsstämman 

fattade besluten offentliggörs den 30 december 2020 så snart utfallet av röstningen är slutligt 

sammanställt.  

Aktieägarna 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, som inte får vara en 

ren förhandsröstningsstämma. Sådan fortsatt stämma ska äga rum om extra bolagsstämman beslutar 

om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det. 

ANMÄLAN M.M. 

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska: 

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredag den 18 december 

2020 eller, om aktieinnehavet är förvaltarregistrerat, rösträttsregistrerat sina aktier på 

avstämningsdagen för rösträttsregistreringar som är tisdag den 22 december 2020, samt 

- dels ha anmält sig genom att ha avgett sin poströst enligt anvisningar under rubriken 

Poströstning nedan så att poströsten är Bolaget tillhanda senast tisdagen den 29 december 

2020. Observera att anmälan till den extra bolagsstämman enbart kan göras genom 

poströstning. 

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 införd 

i aktieboken per den 18 december 2020. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. 

rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som 

förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den 22 december 2020 beaktas vid 

framställningen av aktieboken. 

POSTRÖSTNING 

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand enligt 22 § lagen 

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

föreningsstämmor. 

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt hos Bolaget och på 

Bolagets webbplats www.tikspac.com. Poströstningsformuläret gäller som anmälan till stämman. 



Det ifyllda formuläret måste vara Bolaget tillhanda senast tisdag den 29 december 2020. Det ifyllda 

formuläret ska skickas till Tikspac AB, ”Extra bolagsstämma”, Kanslistvägen 12B, 311 39 Falkenberg. 

Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till info@tikspac.com. Om aktieägaren 

poströstar genom ombud ska skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt biläggas formuläret. 

Fullmaktens giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Om aktieägaren är en juridisk 

person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. 

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

(dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av 

poströstningsformuläret. 

Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på Bolagets webbplats, www.tikspac.com, samt 

skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. 

 

FÖRSLAG TILL DAGORDNING  

1. Stämmans öppnande och val av ordförande och sekreterare vid stämman 

2. Upprättande och godkännande av röstlängd 

3. Godkännande av dagordning 

4. Val av en eller två justeringsmän att underteckna protokollet 

5. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad 

6. Ändring av bolagsordning  

7. Stämmans avslutande 

 

FÖRSLAG 

Punkt 1 - Val av ordförande vid stämman 

Till ordförande vid den extra bolagsstämman har styrelsen föreslagit Robert Katic eller den som 

styrelsen utser vid hans förhinder. 

 

Punkt 2 - Upprättande och godkännande av röstlängd 

Den röstlängd som föreslås bli godkänd är den röstlängd som upprättas av Bolaget baserat på 

bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster, och kontrolleras av justeringspersonen. 

 

Punkt 4 - Val av justeringsman 

Till justerare vid den extra bolagsstämman har styrelsen föreslagit Peter Olausson eller den som 

styrelsen utser vid hans förhinder. 

 

 

 



Punkt 6 – Ändring av bolagsordningen 

Styrelsen föreslår att bolagets verksamhetsföremål enligt § 3 i bolagsordningen justeras enligt 

följande 

Nuvarande lydelse: 

§ 3 Verksamhet 

Bolagets verksamhet skall verka i Publika Rum med olika miljölösningar såsom tillhandahålla 

miljövänliga stationer till kommuner och motsvarande områden internationellt, även till större 

fastighetsbolag och sälja in mediaplatser på dessa TiksPac stationer. Bolaget skall även arbeta 

med marknadsföring och profilering och skall följa trender för att hitta nya affärsmöjligheter och 

därmed förenlig verksamhet. 

 

Ny föreslagen lydelse: 

§ 3 Verksamhet 

Bolagets verksamhet skall verka i Publika Rum med olika miljölösningar såsom tillhandahålla 

miljövänliga stationer till kommuner och motsvarande områden internationellt, även till större 

fastighetsbolag och sälja in media platser på dessa TiksPac stationer. Bolaget skall även arbeta 

med marknadsföring, profilering, digital media profilering, bedriva export- och import samt handel 

via internet med ett brett sortiment av apoteksvaror, husdjursprodukter, hälsoprodukter för 

husdjur, egenvårdsprodukter (OTC-läkemedel), skönhetsartiklar, hemelektroniska produkter, 

böcker och andra mediavaror, beklädnadsvaror, heminredningsvaror, sport- och fritidsartiklar, 

hem- och trädgårdsartiklar, leksaker och barnkläder, kosttillskott och hälsokost, tillhandahålla 

tjänster inom digital media. Bolaget skall även kunna förvärva, förvalta, förädla, äga och avyttra 

fast egendom och andra verksamheter samt bedriva handel med värdepapper. Verksamhet kan 

bedrivas i Sverige och utomlands och skall följa trender för att hitta nya affärsmöjligheter och 

annan därmed förenlig verksamhet. 

 

För att extra bolagsstämmans beslut enligt styrelsens förslag under punkten 6 ska vara giltigt fordras 

att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid 

stämman företrädda aktierna. 

 

UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN 

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 förhållanden som kan inverka 

på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det på 

adress enligt nedan. Frågan ska ha inkommit till Bolaget senast 10 dagar före stämman. 

 

HANDLINGAR 

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen 

kommer att hållas tillgängliga på bolagets huvudkontor, TiksPac AB, Kanslistvägen 12B, 311 39 



Falkenberg, samt på bolagets hemsida www.tikspac.com, senast från och med den 16 december 

2020. Dessa handlingar sänds även kostnadsfritt med post till aktieägare som så begär med 

angivande av postadress. Handlingarna kommer att finnas tillgängliga vid stämman. 

 

 

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER 

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns 

tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida, 

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

 

* 

 

Falkenberg, november 2020 

TiksPac AB 

Styrelsen 


