
SvD Näringsliv tisdag 29 mars 2022 17.

ÅRSTÄMMA  
I SAVELEND GROUP AB (PUBL)

Aktieägarna i SaveLend Group AB (publ), org.nr 559093-5176 

(”Bolaget”), har kallats till årsstämma tisdagen den 26 april 

2022 kl. 09.00 hos Bolaget på Kammakargatan 7 i Stockholm.

Aktieägare som vill delta på bolagsstämman ska:

–   dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda  

aktieboken torsdagen den 14 april 2022, och 

–   dels anmäla sitt deltagande till Bolaget på följande adress: 

SaveLend Group AB (publ), attention: Lina Brattström, 

Kammakargatan 7, 111 40 Stockholm med angivande av 

”årsstämma” eller via e-post till: investor@savelend.se,  

senast onsdagen den 20 april 2022. 

Förutom att anmäla sig måste aktieägare, som har sina aktier 

förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, begära 

att föras in i aktieboken i eget namn (så kallad rösträtts- 

registrering). Sådan aktieägare måste omregistrera sina aktier 

i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear 

Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen torsdagen 

den 14 april 2022. Aktieägare som önskar registrera sina aktier 

i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, 

begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträttsregistre-

ring som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen 

har gjorts av förvaltaren senast onsdagen den 20 april 2022 

kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Kallelsen finns publicerad på Bolagets webbplats  

www.savelendgroup.se samt är kungjord i Post- och Inrikes 

Tidningar. Kallelsen skickas även till de aktieägare som begär 

det och därvid uppger sin postadress.

Stockholm, mars 2022

SaveLend Group AB (publ)

Styrelsen

ÅRSTÄMMA I CATENA AB (PUBL)

Catena AB (publ), org.nr 556294-1715, har kallat till årsstämma torsdagen den 28 april 2022. 
Kallelse har skett genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls 
tillgänglig på bolagets webbplats www.catenafastigheter.se.

En aktieägare som vill delta i stämman ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear 
Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 20 april 2022 och (ii) anmäla  
sig och eventuellt biträde till stämman senast den 22 april 2022 via bolagets webbplats  
www.catenafastigheter.se. Anmälan kan också lämnas per telefon 08-402 91 33 eller per post till 
Catena AB (publ), Årstämma, c/o Euroclear Sweden, Box 191, 101 23 Stockholm.

Aktieägare som inte kan/vill deltaga på stämman, kan istället rösta via poströstning per brev eller 
digitalt med hjälp av BankID, se nedan. Detsamma gäller för eventuellt biträde. För löpande och 
uppdaterad information kring årsstämman besök www.catenafastigheter.se/om-oss /bolagsstyrning/
arsstamma.

Aktieägare får utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning. Vid 
poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret gäller som anmälan till stämman och 
finns tillgängligt på Catenas webbplats, www.catenafastigheter.se. Det ifyllda och undertecknade 
formuläret måste vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast den 22 april 2022 och ska skickas till 
Catena AB (publ), ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm.  
Ifyllt och undertecknat formulär får även skickas per mail och ska då skickas till  
generalmeetingservice@euroclear.com (ange ”Catena AB – poströstning”). Aktieägare kan även  
avge sin poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden AB:s hemsida  
https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy/. Sådana elektroniska röster måste avges senast den 22 april 2022. 

Vid poströstning genom ombud ska aktieägaren utfärda en skriftlig och daterad fullmakt för  
ombudet. Om aktieägaren är en juridisk person ska förekommande registreringsbevis  
eller andra behörighetshandlingar biläggas formuläret. 

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 20 april 2022. 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 april 2022 beaktas vid framställningen av aktieboken. 

Helsingborg i mars 2022 
Catena AB (publ) 

Styrelsen

Årsstämma i Modern Ekonomi  
Sverige Holding AB (publ) 

Styrelsen i Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ), 
org. nr 556638-1934 (”Bolaget”) har kallat till årsstämma 
tisdagen den 26 april 2022, kl. 15.00 på Bolagets kontor, 
Varnhemsgatan 12 i Skövde. Aktieägare som önskar delta 
vid årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear 
Sweden AB förda aktieboken per torsdagen den 14 april 
2022, och dels senast den 20 april 2022 anmäla sitt 
deltagande till Bolaget per post till Modern Ekonomi 
Sverige Holding AB (publ), Varnhemsgatan 12, 541 31 
Skövde eller per e-post jens-oskar.goransson@
modernekonomi.se. Kallelsen finns tillgänglig i Post- och 
Inrikes Tidningar och på Bolagets hemsida www.
modernekonomi.se och kommer att sändas till de 
aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ)

Kallelse till årsstämma tisdagen den 3 maj 2022 för 

Bioservo Technologies AB (publ) har publicerats 

på bolagets webbplats www.bioservo.se samt i Post- 

och Inrikes Tidning.

Kallelse till årsstämma i Eastnine AB (publ)
Aktieägarna i Eastnine AB (publ), org. nr. 556693-7404, upplyses 

härmed om att kallelse till årsstämma har skett. Årsstämman äger 

rum tisdagen den 26 april 2022 kl. 15.30 i IVA Konferenscenter, 

Grev Turegatan 16 i Stockholm. Registreringen till årsstämman 

börjar kl. 15.10 och insläpp för seminarium börjar kl. 13.30. 

Kallelse 

Kallelse har skett genom annonsering i Post- och Inrikes  

Tidningar och genom att kallelsen finns tillgänglig på bolagets 

kontor på Kungsgatan 30 i Stockholm samt på bolagets webbplats 

www.eastnine.se. Kopia av kallelsen skickas även kostnadsfritt till 

de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Anmälan m.m. 

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska

•   dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda  

aktieboken torsdagen den 14 april 2022 (justerat datum), 

•   dels anmält sin avsikt att delta i årsstämman senast onsdagen 

den 20 april 2022. 

Anmälan om deltagande vid årsstämman kan ske per telefon  

08-505 97 700, på bolagets webbplats  

www.eastnine.com/sv/bolagsstammor, eller per post till:  

Eastnine AB (publ), ”Årsstämma”, Box 7214, 103 88 Stockholm. 

Vänligen ange namn, person- eller organisationsnummer,  

adress, telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella ombud 

och/eller biträden.

Förvaltarregistrerade aktier 

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste tillfälligt  

omregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i 

årsstämman. Sådan registrering ska vara verkställd hos Euroclear 

Sweden AB onsdagen den 20 april 2022. Kontakt bör tas med  

förvaltaren i god tid före sistnämnda datum.

* * *

Stockholm i mars 2022

EASTNINE AB (publ)

Styrelsen

Årsstämma i Bravida Holding AB (publ)
Årsstämma i Bravida Holding AB (publ), org. nr. 556891-5390, med säte i Stockholm, äger rum 
den 5 maj 2022 kl. 14.00 på Mikrofonvägen 28, 126 81 Stockholm. Inregistrering till årsstämman 
börjar kl. 13.00. 

Kallelsen finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.bravida.se, och skickas utan kostnad till de  

aktieägare som så önskar och uppger sin postadress.

Rätt att delta i årsstämman och anmälan

Deltagande i stämmolokalen

Den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska (i) vara upptagen som 

aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den  

27 april 2022, och (ii) senast den 29 april 2022 anmäla sig per post till Bravida Holding AB (publ), 

”AGM”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller med e-post till  

GeneralMeetingService@euroclear.com. Aktieägare som är fysiska personer kan anmäla sig  

elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden ABs hemsida,  

https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller  

organisationsnummer, adress, telefonnummer och antalet eventuella biträden (högst två). 

Om en aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt utfärdas för ombudet. 

Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.bravida.se. Om fullmakten utfärdats av 

juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas. För att  

underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighets-

handlingar vara bolaget tillhanda till ovanstående adress senast den 4 maj 2022. 

Deltagande genom förhandsröstning

Den som vill delta i årsstämman genom förhandsröstning ska (i) vara upptagen som aktieägare i den 

av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 27 april 2022, och (ii) 

senast den 29 april 2022 anmäla sig genom att avge sin förhandsröst enligt anvisningar nedan så att 

förhandsrösten är Euroclear Sweden AB (som administrerar formulären å Bravidas vägnar) tillhanda 

senast den dagen. 

Den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud, måste anmäla detta enligt 

vad som anges under Deltagande i stämmolokalen ovan. Det betyder att en anmälan genom endast 

förhandsröstning inte räcker för den som vill närvara i stämmolokalen. 

För förhandsröstningen ska ett särskilt formulär användas. Förhandsröstningsformuläret finns  

tillgängligt på bolagets hemsida, www.bravida.se. Ifyllt och undertecknat förhandsröstningsformulär 

kan skickas med post till Bravida Holding AB (publ), ”AGM”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191,  

101 23 Stockholm eller med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com. Ifyllt formulär ska vara 

Euroclear Sweden AB tillhanda senast den 29 april 2022. Aktieägare som är fysiska personer kan även 

avge förhandsröst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden ABs hemsida, 

https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda 

instruktioner eller villkor. Om så sker är förhandsrösten i sin helhet ogiltig. Ytterligare anvisningar  

och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret. 

Om en aktieägare förhandsröstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt bifogas  

förhandsröstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida,  

www.bravida.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande  

behörighetshandling bifogas formuläret. Om aktieägare förhandsröstat, och därefter deltar i  

årsstämman personligen eller genom ombud, är förhandsrösten fortsatt giltig i den mån aktieägaren 

inte deltar i en omröstning under stämman eller annars återkallar avgiven förhandsröst.  

Om aktieägaren under stämmans gång väljer att delta i en omröstning kommer avgiven röst att ersätta 

tidigare inskickad förhandsröst på den punkten. 

Förvaltarregistrerade innehav 

För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier,  

förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir  

upptagen i framställningen av aktieboken per den 27 april 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig 

(s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som 

förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast den 29 april 2022 

kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken. 

För information om hur personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy  

som finns tillgänglig på Euroclears hemsida:  

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

Stockholm i mars 2022

Bravida Holding AB (publ)

Styrelsen
Lipum AB (publ), 556813-5999 kallar till årsstämma

Stämman kommer att hållas på Norrlandsgatan 21 i Stockholm 

tisdagen den 26 april 2022 kl 14:00. Den fullständiga kallelsen 

finns tillgänglig på Lipums hemsida lipum.se.

ÅRSSTÄMMA I TROAX GROUP AB (PUBL)

Aktieägarna i Troax Group AB (publ), org. nr 556916-4030, 

(”Bolaget”) har idag kallats till årsstämma onsdagen den  

27 april kl. 15:00 i bolagets lokaler i Hillerstorp. Aktieägare 

som önskar delta i årsstämman måste dels vara registrerad i 

eget namn (ej förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden 

AB förda aktieboken tisdagen den 19 april 2022, dels anmäla 

deltagandet till Bolaget senast torsdagen den 21 april 2022 

under adress Troax Group AB, Box 89, 335 04 Hillerstorp, per 

telefon 0370-828 00 eller via e-post arsstamma@troax.com 

varvid antalet biträden ska anges. Den fullständiga kallelsen 

tillhandahålls på Bolagets webbplats, www.troax.com.

Troax Group AB (publ)

Hillerstorp i mars 2022

Styrelsen

Härmed informeras om att kallelse  

utfärdats till Årsstämma  

i V.S. VisitSweden AB tisdagen  

den 26 april i Post- och Inrikes Tidingar.

Extra bolagstämma i East Capital Baltic 
Property Investors AB (publ) 

tisdagen den 19 april 2022

Aktieägarna i East Capital Baltic Property Investors AB (publ), 
organisationsnummer 556674–0923, har idag kallats till extra 
bolagstämma tisdagen den 19 april 2022 i East Capitals lokaler 
på Kungsgatan 30, våning 14, i Stockholm. Registrering för  
stämman kommer att påbörjas kl. 09.30, därefter börjar stäm-
man kl. 10:00. En förvaltningspresentation kommer att hållas.

Rätt att delta på extra bolagstämma har den som dels tagits upp 
som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken 
på avstämningsdagen den 7 april 2022, dels senast den 12 april 
2022 anmäler sin avsikt att delta på extra bolagstämma. En aktie- 
ägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, förutom att 
anmäla sig till stämman, vara registrerad för aktierna i eget namn 
i aktieboken per den 7 april 2022. Sådan registrering begärs hos 
förvaltaren enligt förvaltarens rutiner. Rösträttsregistreringar 
som gjorts av förvaltaren senast den 11 april 2022 kommer att 
beaktas vid framställningen av aktieboken.

Anmälan om deltagande på stämman kan ske per e-post:  
anna.svensson@eastcapital.com eller per post:  
East Capital, Att. Anna Svensson, Box 1364, 111 93 Stockholm.

Kallelse har skett genom publicering i Post och Inrikes Tidningar 
och fullständig kallelse finns tillgänglig på East Capitals hemsida: 
www.eastcapital.com. Kallelsen skickas till de aktieägare som så 
begär och uppger sin postadress.

Stockholm i mars 2022 
EAST CAPITAL BALTIC PROPERTY INVESTORS AB (PUBL) 

Styrelsen

När du vill ha 
din SvD till en 
ny adress 

svd.se/adressändra a


