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ÅRSSTÄMMA I Q-LINEA (PUBL)

Aktieägarna i Q-linea (publ), org.nr 556729-0217 (”Bolaget”) har kallats till årsstämma tisdagen den  

26 maj 2020 kl. 16.00 i Konferens Hubben (konferensrum 3+4) på adress Dag Hammarskjölds väg 38,  

752 37 Uppsala.

Kallelse har offentliggjorts genom pressmeddelande samt genom införande av den fullständiga kallelsenffff

i Post- och Inrikes Tidningar. Kallelsen finns även tillgänglig hos Q-linea AB (publ), Dag Hammarskjölds 

väg 52B, 752 37 Uppsala och på Bolagets webbplats www.qlinea.com. Kallelsen skickas utan kostnad för

mottagaren med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska, för att ha rätt att delta, vara införd i den av Euroclear 

Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 19 maj 2020 och anmäla sitt deltagande så att anmälan är 

Bolaget tillhanda senast onsdagen den 20 maj 2020. Anmälan kan göras via e-post till  

q-linea@lindahl.se, per telefon på 018-16 18 72 under vardagar mellan 09.00 och 16.30, eller skriftligt

under adress Q-linea AB (publ), c/o Advokatfirman Lindahl KB, Att: Carolin Martinez (Årsstämma),  

Box 1203, 751 42 Uppsala. 

Vid anmälan uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande) och

gärna adress, telefonnummer, aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två), samt i före-ft

kommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud. Om aktieägaren deltar genom ombud, bör fullft -

makt i original (tillsammans med eventuella behörighetshandlingar såsom registreringsbevis) insändas 

till Bolaget på ovan angiven adress i god tid före årsstämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, tillfälligt

inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering 

måste vara verkställd senast tisdagen den 19 maj 2020. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna 

dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren.

I samband med årsstämman kommer Bolaget att behandla personuppgifter i enlighet med Bolagets

integritetspolicy, som finns tillgänglig på Bolagets webbplats, www.qlinea.com.

Uppsala i april 2020

Q-linea AB (publ)

Styrelsen

ÅRSSTÄMMA I NEWS55 AB

Aktieägarna News55 AB, 559006-3524, kallas härmed till

årsstämma onsdagen den 27 maj 2020 kl. 10:00 i bolagets

lokaler på Mårbackagatan 19 i Farsta.

Kallelse har skett genom annonsering i Post- och Inrikes

Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets

webbplats www.news55.se där aktieägare kan ta del av kallelsen 

i sin helhet.

Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara införda i den 

av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 

20 maj 2020, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den  

22 maj 2020, per post till adress News55 AB, Mårbackagatan 19, 

123 43 Farsta eller per e-post till stamma@News55.se. Vid

anmälan anges namn, adress, telefonnummer, person- eller

organisationsnummer, registrerat aktieinnehav samt namn 

på eventuella biträden. Fullmakt i original och övriga

behörighetshandlingar ska på begäran kunna uppvisas vid 

stämman om de inte insänts i förväg.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste genom

förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn

för att ha rätt att delta i stämman. Sådan registrering måste vara

verkställd i god tid före 20 maj 2020.

Stockholm i april 2020, Styrelsen

ÅRSSTÄMMA I AXICHEM

aXichem AB (publ), org. nr 556739-8663, har kallat till årsstämma tisdagen den 26 maj 2020 kl. 13.00 i bolagets lokaler, 

Södergatan 26, i Malmö. Kallelsen finns tillgänglig på www.axichem.se och skickas utan kostnad till de aktieägare som

begär det och uppger sin postadress.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende 

förhållandena tisdagen den 19 maj 2020, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast tisdagen den 19 maj 2020, under 

adress aXichem AB (publ), Södergatan 26, 211 34 Malmö med angivande av ”årsstämma”, per telefon +46 46 780 0673 eller 

via e-post till post@axichem.se. Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress,

telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två), samt i förekommande fall uppgift om

ställföreträdare eller ombud. Kallelsen rekvireras genom att kontakta bolaget enligt ovan.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i bolagsstämman, inregistrera aktierna 

i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering, som kan vara tillfällig, måste vara 

verkställd tisdagen den 19 maj 2020. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran 

härom till förvaltaren.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk 

person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt i original 

samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas till bolaget på ovan angiven adress. Bolaget 

tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på bolagets webbplats, www.axichem.se.

Information med anledning av Coronaviruset

Mot bakgrund av coronaviruset och Folkhälsomyndighetens rekommendationer vill aXichem uppmana alla aktieägare 

att använda sig av möjligheten att företrädas av ombud eller förhandsrösta (se nedan), istället för att närvara fysiskt vid 

årsstämman, detta för att minska risken för smittspridning. Notera att ingen VD-presentation kommer att hållas under

årsstämman och ingen förtäring kommer heller att serveras. Eventuella frågor som aktieägare vill ha besvarade kan med 

fördel skickas in till bolaget före stämman på post@axichem.se.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand. aXichem uppmanar aktieägarna att använda 

den möjligheten i syfte att minimera antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman. Vid förhandsröstning ska 

ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på www.axichem.se. En aktieägare som utövar sin rösträtt

genom förhandsröstning behöver inte särskilt anmäla sig till stämman. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan. 

Det ifyllda formuläret måste vara aXichem tillhanda senast tisdagen den 19 maj 2020. Det ifyllda formuläret ska skickas

till den postadress eller e-postadress som anges under rubriken ”Anmälan m.m.” ovan. Om aktieägaren är en juridisk 

person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren 

förhandsröstar genom ombud. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så 

sker är rösten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se

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

aXichem har säte i Lund.

Lund i april 2020

aXichem AB (publ)
Styrelsen

Kallelse till årsstämma i

ExpreS2ion Biotech Holding AB (publ)

Aktieägarna i ExpreS2ion Biotech Holding AB (publ), 

559033-3729, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 26 

maj 2020 kl. 16.00 på Clarion Grand Hotel, Stortorget 8, i 

Helsingborg.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

• vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken 

tisdagen den 19 maj 2020, och

• anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 20 maj 2020 

skriftligen till Expres2ion Biotech Holding AB, 

att: Bolagsstämma, c/o Mazars SET, Terminalgatan 1, 252 78

Helsingborg. Anmälan kan också göras per telefon +45 222 210 19

eller per e-post bolagsstamma@expres2ionbio.com. I anmälan

 ska uppges fullständigt namn, person- eller organisations-

nummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska 

i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde 

(högst 2) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av 

fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom

bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga

vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn

hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara

genomförd senast tisdagen den 19 maj 2020, vilket innebär att 

aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta

förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Helsingborg i april 2020

ExpreS2ion Biotech Holding AB (publ)

STYRELSEN

ÅRSSTÄMMA I SPAGO NANOMEDICAL AB (PUBL)

Spago Nanomedical AB (publ) organisationsnummer 556574-

5048, har kallat till årsstämma torsdagen den 28 maj 2020 

kl. 16:00, i Advokatfirman Cederquists lokaler på

Hovslagargatan 3 i Stockholm.

Kallelse har skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar

och hålls tillgänglig på bolagets webbplats, www.spagonanomedical.se. 

Kallelsen skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det 

och uppger sin post- eller e-postadress.

Deltagande m.m.

Rätt att delta i stämman har den som är införd i den av Euroclear

Sweden AB förda aktieboken fredagen den 22 maj 2020. Aktie-

ägare måste också ha anmält att han/hon avser att delta i års-

stämman till bolaget senast fredagen den 22 maj 2020. Anmälan

kan göras:

• med e-post till ursula.sorqvist@cederquist.se,

• med post till Advokatfirman Cederquist, Box 1670, 111 96

Stockholm, Att: Ursula Sörqvist (märk kuvertet ”Spago 

Nanomedical AB, årsstämma 2020”), eller

• på telefon 08-522 065 34, mellan kl. 09.00 och 16.00.

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, adress, telefonnummer

(dagtid), person- eller organisationsnummer samt eventuella

biträden som ska delta. Sker deltagandet genom ombud eller

ställföreträdare bör behörighetshandlingar sändas till bolaget

på ovanstående adress i god tid före årsstämman. Eventuell full-

makt ska tas med i original till årsstämman.

Formulär för fullmakt och poströstning finns tillgängliga på 

bolagets webbplats, www.spagonanomedical.se.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för

att ha rätt att delta i årsstämman, begära att tillfälligt omregistrera

sina aktier i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. 

Sådan omregistrering, s.k. rösträttsregistrering, måste vara

verkställd fredagen den 22 maj 2020. Detta innebär att aktie-

ägare i god tid före denna dag bör begära rösträttsregistrering

hos förvaltaren.

Lund i april 2020

Spago Nanomedical AB (publ)

Styrelsen

Skog och jakt nära havet

Nyköping, 69 ha            

Obebyggd fastighet invid
Sjösafjärden, rik på virke och
vilt.                

Reg Fastighetsmäklare
Jens Agensjö 

Nyköping | 070-567 40 80

MYNT  ORDNAR  MEDALJER
Ulf Nordlinds Mynthandel AB
KARLAVÄGEN 46, 08-662 6261

Skogsgård i Tryserum

Valdemarsvik, 200 ha

Bebyggd fastighet om 138 ha
prod. skogsmark, 20 400 m3sk,
34 ha åker- och betesmark.

Reg Fastighetsmäklare
Mats Nilsson 
Johan Westman

Linköping | 013-24 20 06

KALLELSE ÅRSSTÄMMA i PEXA AB (publ)

Aktieägarna i PExA AB (publ), 556956-9246, kallas till års-

stämma torsdag den 28 maj 2020, kl. 10.00 i BIOTECH CENTER 

Arvid Wallgrens backe 20, Göteborg.

Den fullständiga kallelsen finns tillgänglig på bolagets webbplats

www.pexa.se och är också införd i Post- och Inrikes Tidningar den 

28 april 2020. Den fullständiga kallelsen skickas kostnadsfritt till

aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Beställning kan

ske via e-post info@pexa.se eller på telefon +46 723 92 30 30.

Göteborg i april 2020

PExA AB (publ)
Styrelsen

KÖPES

Bostad
Företagsannonser 08-13 50 00 e-post fastighetsannonser@svd.se
Privatannonser 08-13 51 30 e-post privatannonser@svd.se

GODS & GÅRDAR

Varumarknaden
Företagsannonser 08-13 51 30 e-post as@svd.se
Privatannonser 08-13 00 10 e-post privatannonser@svd.se

Ännu 
mer
att 
läsa.
Logga in på  
SvD.se för att läsa 
premiumartiklar 
och reportage 
exklusivt för dig 
som är prenume-
rant – se till att 
du alltid har en 
grön bock längst 
upp till höger på 
sajten. 


