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BOLAGSÄRENDEN

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA
I KARO PHARMA AKTIEBOLAG
Aktieägarna i Karo Pharma Aktiebolag, org.nr. 556309-3359 (“Karo Pharma”) kallas härmed
till årsstämma tisdagen den 31 maj 2022.
Styrelsen har beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare,
ombud och utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast
per post före stämman. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs
tisdagen den 31 maj 2022, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.
Registrering och anmälan
Den som önskar delta i årsstämman genom poströstning ska:
• dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken
avseende förhållandena fredagen den 20 maj 2022,
• dels senast måndagen den 30 maj 2022 anmäla sig genom att avge sin poströst enligt
anvisningar under rubriken Poströstning nedan så att poströsten är Eurocelar Sweden AB
tillhanda senast den dagen.
För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier,
förutom att anmäla sig till stämman genom att avge sin poströst, låta registrera aktierna i eget
namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen
fredagen den 20 maj 2022. Sådan omregistrering 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 tisdagen den 24 maj 2022 kommer att
beaktas vid framställningen av aktieboken.
Poströstning
Styrelsen har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt endast genom poströstning
enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolagsoch föreningsstämmor. För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på Karo Pharmas hemsida www.karopharma.se. Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas med post till Karo Pharma Aktiebolag ”Årsstämma”,
c/o Euroclear Sweden, Box 191, 101 23 Stockholm eller med e-post till
GeneralMeetingService@euroclear.com. Ifyllt formulär ska vara Euroclear tillhanda senast
måndagen den 30 maj 2022. Aktieägare som är fysiska personer kan även avge poströst
elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden AB:s hemsida
https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy. Sådana elektroniska röster måste avges senast måndagen
den 30 maj 2022.
Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela
poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret och på
https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy.
Fullmakter
Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av
aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Karo
Pharmas hemsida www.karopharma.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret.

INITIATOR PHARMA A/S
COMPANY REG. (CVR) NO. 37663808
ANNUAL GENERAL MEETING
The board of directors hereby convene the annual general meeting of Initiator Pharma A/S
(the ”Company”) for Tuesday, 24 May 2022, at 10:00 AM CEST at the office of DLA Piper
Denmark, Oslo Plads 2, 2100 Copenhagen OE, Denmark.
Admission cards
In order to participate in the general meeting, the shareholders must request an admission
card for the general meeting no later than Friday 20 May 2022. Admission cards may be
requested by sending a request to the Company’s address by post or requested electronically
to the Company’s CEO Claus Olesen at ceo@initatorpharma.com no later than Friday 20
May 2022, at 11:59 PM CEST. Shareholders registering for the general meeting
electronically by e-mail will receive a confirmation of their registration. Admission cards
can be picked up at the entrance of the general meeting upon presentation of a valid ID.
Proxy
Shareholders are entitled to attend by proxy. The complete proxy form must be received
by the Company by Friday 20 May 2022, at 11:59 PM CEST. The proxy form is available
at https://www.initiatorpharma.com/en/annual-general-meeting-2022 and must be send
to the Company’s address by post or electronically to the Company’s CEO Claus Olesen at
ceo@initatorpharma.com.
Postal voting
Shareholders may elect to vote by post, i.e. by casting their votes in writing, before the
general meeting, instead of attending the general meeting and voting there. Shareholders
who choose to vote by post must send their postal vote send to the Company’s address by
post or electronically to the Company’s CEO Claus Olesen at ceo@initatorpharma.com,
where it must be received by Friday 20 May 2022 at 11:59 PM CEST at the latest. Once
received, a postal vote cannot be recalled. Please note that letters may sometimes take
several days to reach their destination.

ÅRSSTÄMMA I AXICHEM
aXichem AB (publ), org. nr 556739-8663, har kallat till årsstämma tisdagen den 31
maj 2022 kl. 14.00 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. Sådan begäran görs per post till
aXichem AB (publ), Södergatan 26, 211 34 Malmö med angivande av ”Årsstämma”,
eller per e-post till post@axichem.se.
En aktieägare som vill delta i stämman ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av
Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena fredagen den
20 maj 2022 och (ii) senast onsdagen den 25 maj 2022 anmäla sig per post till
aXichem AB (publ), Södergatan 26, 211 34 Malmö med angivande av ”Årsstämma”,
eller per e-post till post@axichem.se. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn,
person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och antalet eventuella
biträden (högst två).
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 fredagen den 20 maj 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 andra bankdagen efter fredagen den 20 maj 2022
beaktas vid framställningen av aktieboken.
Om en aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt
utfärdas för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas. Fullmaktsformulär
tillhandahålls på bolagets webbplats www.axichem.com samt sänds kostnadsfritt till
de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. För att underlätta
registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra
behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda till ovanstående adress senast måndagen
den 30 maj 2022.
För information om hur dina personuppgifter behandlas, se
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.
aXichem AB (publ) har säte i Lund.
Lund i maj 2022
aXichem AB (publ)
Styrelsen

Kallelse till årsstämma
i Lyckegård Group AB

ÅRSSTÄMMA I XSHORE AB
(PUBL)

aAktieägarna i Lyckegård Group AB, 556757-7597, kallas
härmed till årsstämma tisdagen den 31 maj 2022 kl. 15:00
på bolagets kontor på Trollebergsvägen 102-28, 245 61 i
Staffanstorp.
Den fullständiga kallelsen finns tillgänglig på bolagets
webbplats www.lyckegard.com och är också införd i Post- och
Inrikes Tidningar tisdagen den 3 maj 2022. Den fullständiga
kallelsen skickas kostnadsfritt till aktieägare som så begär
och uppger sin postadress. Beställning kan ske per e-post till
daniel@lyckegard.com.
Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska
• ¨vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
fredagen den 20 maj 2022, och
• anmäla sig till bolaget senast tisdagen den 24 maj 2022
skriftligen till Lyckegård Group AB, Trollebergsvägen
102-28, 245 61 Staffanstorp. Anmälan kan också göras per
telefon 0702-56 67 05 eller per e-post daniel@lyckegard.
com. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller
organisationsnummer, 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
Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha
rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta
registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är
registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
per avstämningsdagen fredagen den 20 maj 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare
som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet
med respektive förvaltares rutiner, begära att
förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att
registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast tisdagen
den 24 maj 2022 kommer att beaktas vid framställningen av
aktieboken.
Staffanstorp i april 2022
Lyckegård Group AB
STYRELSEN

Aktieägarna i Xshore AB (publ), org.nr 559000-4742, har
idag kallats till årsstämma tisdagen den 31 maj 2022.
Styrelsen har beslutat att årsstämman ska genomföras
utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövar sin
rösträtt endast genom förhandsröstning (poströstning).
Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara
införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
fredagen den 20 maj 2022, dels senast måndagen den
30 maj 2022 anmäla sitt deltagande till bolaget genom
att avge sin förhandsröst i enlighet med anvisningarna
i kallelsen per brev på adress Xshore AB (publ), Att:
Årsstämma 2022, Frihamnsgatan 10, 115 56 Stockholm
eller per e-post till andreas.larsson@xshore.com. Den
fullständiga kallelsen tillhandahålls på bolagets webbplats,
www.xshore.com, och skickas till de aktieägare som så
önskar och uppger sin e-post- eller postadress.

Årsstämma i Disruptive Pharma Holding AB (publ)
Aktieägarna i Disruptive Pharma Holding AB (publ), org.nr. 559310–6361 (”Bolaget”) kallas
härmed till årsstämma tisdagen den 31 maj 2022. Med anledning av Covid-19 har styrelsen
beslutat att bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövar sin
rösträtt endast genom poströstning.
Kallelsen har offentliggjorts genom införande av den fullständiga kallelsen i Post- och Inrikes
Tidningar. Kallelsen hålls även tillgänglig på Bolagets kontor med adress Dag Hammarskjölds
Väg 54 B, 752 37 Uppsala och på Bolagets webbplats, www.disruptivepharma.com. Kallelsen
skickas utan kostnad med post till de aktieägare som begär det och uppger sin adress.

ÅRSSTÄMMA
I KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL)

Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på
Bolagets webbplats. Fullständiga beslutsförslag samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen
kommer att hållas tillgängliga på Bolagets webbplats, www.disruptivepharma.com, samt på
Bolagets kontor med adress Dag Hammarskjölds Väg 54B, Uppsala. Handlingarna skickas också
utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin adress.

Aktieägarna i Kopy Goldfields AB (publ), org.nr
556723-6335, har idag kallats till årsstämma tisdagen den
31 maj 2022. Styrelsen har beslutat att årsstämman ska
genomföras utan fysisk närvaro genom att aktieägare
utövar sin rösträtt endast genom förhandsröstning
(poströstning). Aktieägare som önskar delta i stämman ska
dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken fredagen den 20 maj 2022, dels senast
måndagen den 30 maj 2022 anmäla sitt deltagande till
bolaget genom att avge sin förhandsröst i enlighet med
anvisningarna i kallelsen per brev på adress Baker &
McKenzie Advokatbyrå KB, Att: Elsa Sefastsson, Box 180,
101 23 Stockholm (vänligen märk kuvertet ”Kopy
Goldfields AGM”) eller per e-post till
bolagsstamma@bakermckenzie.com. Den fullständiga
kallelsen tillhandahålls på bolagets webbplats,
www.kopygoldfields.com, och skickas till de aktieägare
som så önskar och uppger sin e-post- eller postadress.

Uppsala i maj 2022
Disruptive Pharma Holding AB (publ)
Styrelsen

Kopy Goldfields AB (publ)
Stockholm i maj 2022
Styrelsen

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB
förda aktieboken fredagen den 20 maj 2022 (avstämningsdagen), dels anmäla sin avsikt att närvara
senast måndagen den 30 maj 2022 per post till Bolaget under adress Dag Hammarskjölds Väg 54B,
752 37 Uppsala eller via e-post till stefan.strom@disruptivepharma.com.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva sin rösträtt vid
stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn så att aktieägaren är införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 20 maj 2022. Aktieägaren måste därför kontakta
sin förvaltare i god tid före denna dag och rösträttsregistrera sina aktier. Rösträttsregistrering
som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast
tisdagen den 24 maj 2022 kommer beaktas vid framställningen av aktieboken.

Xshore AB (publ)
Lidingö i maj 2022
Styrelsen

PLAN- & BYGGÄRENDEN

KUNGÖRELSE OM SAMRÅD
Detaljplan för Stocksundsskolan
i Danderyds kommun
Kommunledningskontoret har upprättat ett förslag till
detaljplan för Stocksundsskolan i Danderyds kommun.
Detaljplanen omfattar huvudsakligen fastigheterna Skolan 6,
11, 12 och 20. Även delar av de angränsande fastigheterna
Skolan 16 och 17 samt Stocksund 2:1 och 2:130 ingår.
Planområdet är beläget i västra Stocksund i södra delen av
Danderyds kommun, strax öster om E18. Syftet med
planläggningen är att pröva förutsättningarna för en om- och
nybyggnad av Stocksundsskolan. Detaljplanen antas inte
medföra någon betydande miljöpåverkan.
Under samrådstiden, 2022-05-02 t.o.m. 2022-05-30, visas
planhandlingarna på Kontaktcenter Danderyd, plan 5 i Mörby
centrum (öppet måndag till fredag kl. 8-16.30) samt på
biblioteket i Stocksund. Planförslaget finns även på
kommunens hemsida www.danderyd.se/detaljplan.
För ytterligare upplysningar kontakta kommunen på tel.
08-568 910 00. Eventuella synpunkter på förslaget ska
framföras skriftligen via e-post till plan@danderyd.se eller
Byggnadsnämnden, Box 74, 182 11 Danderyd. Senast den 30
maj ska synpunkterna ha kommit in till byggnadsnämnden.
Den som inte framfört skriftliga synpunkter då kan förlora
rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.
Byggnadsnämnden

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

KÖPES
MYNT ORDNAR MEDALJER
Ulf Nordlind Mynthandel AB
KARLAVÄGEN 46, 08-662 62 61

