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Kallelse till årsstämma 2021 i Acosense AB (publ)
Aktieägarna i Acosense AB (publ), org.nr 556790-4981,  
(”Bolaget”) kallas till årsstämma den 18 maj kl 17.00 2021.
I syfte att motverka spridningen av det virus som orsakar covid-19 
har styrelsen i Bolaget beslutat att årsstämman ska genomföras 
utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och  
att aktieägarna före stämman ska ha möjlighet att utöva sin röst- 
rätt per post. 
Information om bolagsstämmans beslut offentliggörs den 18 maj 
2021 så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.
Anmälan m.m. 
För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit 
förvaltarregistrera sina aktier, genom bank eller annan förvaltare, 
förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget 
namn hos Euroclear Sweden AB så att aktieägaren blir införd i  
aktieboken per den 5 maj 2021. Sådan registrering kan vara till- 
fällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt 
förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. 
Rösträttsregistreringar som gjorts senast den 13 maj 2021 beaktas 
vid framställningen av aktieboken.
Poströstning
Styrelsen har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt 
endast genom poströstning. För poströstningen ska ett särskilt 
formulär användas. Formuläret för poströstning kommer finnas 
tillgängligt på Bolagets webbplats www.Acosense.com och på 
Bolagets kontor, Stampgatan 20A, Göteborg. Ifyllt och underteck-
nat formulär för poströstning kan skickas med post till Acosense AB 
(publ), Stampgatan 20A, 411 01 Göteborg (märk kuvertet ”Post- 
röstning årsstämma 2021”) eller med e-post till jessicka.magnus-
son@acosense.com. Komplett formulär ska vara Bolaget tillhanda 
senast den 10 maj 2021. Aktieägaren får inte förse poströsten med 
särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten 
ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformu-
läret. Aktieägare kan poströsta inför årsstämman genom ombud 
med skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren. 
Fullmakt ska bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär 
kommer finnas tillgängligt på Bolagets webbplats www.Acosense.
com och på Bolagets kontor, Stampgatan 20A i Göteborg. Om 
aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan 
behörighetshandling bifogas formuläret.

Kallelsen finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.acosense.com. 
Kallelsen kan även skickas i sin helhet till den part som önskar detta.

Kallelse till årsstämma i Sdiptech AB (publ)
Aktieägarna i Sdiptech AB (publ), org. nr 556672-4893, kallas härmed till 
årsstämma tisdagen den 18 maj 2021. Det är inte möjligt för ägarna att närvara 
personligen eller genom ombud utan endast genom s.k. poströstning enligt lag 
2020:198. 

Aktieägare som önskar rösta ska vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda 
aktieboken fredagen den 7 maj 2021 och senast måndagen den 17 maj 2021 
skicka in sina röster genom ett digitalt poströstningsformulär som finns tillgängligt 
på bolagets webbplats www.sdiptech.se. Det krävs inte någon separat anmälan 
utan ett inskickat poströstingsformulär ses som anmälan. Ytterligare instruktioner 
finns i poströstningsformuläret.

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste tillfälligt låta omregistrera  
aktierna i eget namn per avstämningsdagen fredagen den 7 maj 2021 och  
kontakt bör tas med banken/förvaltaren i god tid innan. Förvaltaren har möjlighet 
att göra sådan rösträttsregistrering retroaktivt dock senast tisdagen den 11 maj 
2021 för att den ska beaktas vid framställning av aktieboken.

Kallelsen i sin helhet finns publicerad i Post- och Inrikes Tidningar samt finns till-
gänglig på bolagets webbplats, www.sdiptech.se. Kallelsen skickas kostnadsfritt 
med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Gomero Group AB (publ), 556623-4976, har kallat 
till årsstämma den 19 maj 2021 
Med anledning av COVID-19 har styrelsen beslutat att årsstämman 
ska genomföras utan fysisk närvaro genom att aktieägare och i före-
kommande fall ombud utövar sin rösträtt endast genom poströstning.
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:
 .  dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda  
  aktieboken senast den 10 maj 2021.
 .  dels anmäla sig genom att avge sin poströst enligt in 
  struktion i kallelsen, så att poströsten är Gomero  
  Group AB tillhanda senast den 18 maj 2021.
Den fullständiga kallelsen går att ta del av på bolagets hemsida 
www.gomero.com 
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08-409 560 65, rubrikannons@di.se ■Di Företagsa�ärer ANNONSBOKNING: Nerom annonsförsäljning
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Kallelse till årsstämma i Eolus Vind AB (publ)

Eolus Vind AB (publ) org. nr. 556389-3956 har kallat till årsstämma 
den 19 maj 2021.

Styrelsen har beslutat att årsstämman ska hållas enbart genom poströstning 
med stöd av de tillfälliga lagregler som gäller under år 2021. Detta innebär 
att årsstämman kommer att genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, 
ombud eller utomstående. Aktieägares utövande av rösträtt på årsstämman 
kan därför endast ske genom att aktieägare poströstar i den ordning som 
föreskrivs nedan och mer utförligt i kallelsen.

Ett anförande där verkställande direktören Per Witalisson kommenterar 
Eolus verksamhet samt adresserar eventuella inkomna frågor kommer att 
läggas ut på Eolus hemsida www.eolusvind.com den 19 maj 2021. 

Information om de av årsstämman fattade besluten offentliggörs den 19 maj 
2021 när utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

Kallelse
Kallelse har skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och 
genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets hemsida 
www.eolusvind.com. Kallelsen skickas utan kostnad för mottagaren till de 
aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Sådan begäran 
kan skickas till Eolus Vind AB (publ), ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden, 
Box 191, 101 23 Stockholm, via e-post till 
GeneralMeetingService@euroclear.com eller per telefon 08-402 91 33.
Av kallelsen framgår vilka ärenden som ska behandlas på årsstämman samt 
förslag till beslut på stämman.

Registrering och anmälan till årsstämma genom poströstning
Rätt att delta i årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i 
den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 10 maj 2021, dels 
anmält sig genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken 
Poströstning nedan så att poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda 
senast den 18 maj 2021. 

För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltar-
registrera sina aktier, förutom att anmäla sig till årsstämman genom att 
avge sin poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren 
blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 10 maj 2021. 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 av förvaltaren senast den 12 
maj 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning
Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom att rösta på 
förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undan-
tag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För 
poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt 
på bolagets hemsida www.eolusvind.com. Poströstningsformuläret gäller 
som anmälan till årsstämman. Det ifyllda och undertecknade formuläret 
ska, för att beaktas, vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast den 18 maj 
2021. 
Det ifyllda och undertecknade formuläret ska skickas med post till Eolus 
Vind AB (publ), ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191,  101 23 
Stockholm eller med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com. 
Aktieägare som är fysiska personer kan även avge poströst elektroniskt 
genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden ABs hemsida 
https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy/. Sådana elektroniska röster måste, 
för att beaktas, avges senast den 18 maj 2021. 
Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret och på 
https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy/.

Behandling av personuppgifter
För information om behandling av personuppgifter, se https://www.euroclear.
com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf. 

Hässleholm i april 2021
Eolus Vind AB (publ)

Styrelsen

Kallelse till årsstämma i Pharmiva AB (publ)
Pharmiva AB (publ), org. nr. 559007-0958, har utfärdat kallelse till 
årsstämma torsdagen den 20 maj 2021.

På grund av det fortsatt osäkra läget med pågående smittsprid-
ning av det virus som orsakar Covid-19, har styrelsen beslutat att 
årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, 
ombud eller utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att 
utöva sin rösträtt endast genom poströstning innan stämman. 

Aktieägare som vill delta vid årsstämman ska dels vara införd i 
den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 11 
maj 2021, dels avge sin poströst enligt instruktionerna i den full-
ständiga kallelsen senast onsdagen den 19 maj 2021. Aktieägare 
som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan 
förvaltare måste, för att ha rätt att poströsta, inregistrera aktierna 
i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Rösträttsregistrering som 
av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts 
av relevant förvaltare senast fredagen den 14 maj kommer att 
beaktas vid framställningen av aktieboken. Registreringen kan 
vara tillfällig.

Den fullständiga kallelsen har publicerats i Post- och Inrikes 
Tidningar. 

Lund i april 2021
Pharmiva AB (publ)
Styrelsen
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ÅRSSTÄMMA I GREEN LANDSCAPING GROUP AB (PUBL)
Aktieägarna i Green Landscaping Group AB (publ), org.nr 556771-3465,  
(”Bolaget”), har kallats till årsstämma onsdagen den 19 maj 2021.
Med anledning av den fortsatta spridningen av coronaviruset och myndigheter-
nas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster har styrelsen beslutat 
att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller 
utomstående och att utövandet av rösträtt endast kan ske genom att aktieägare 
poströstar i den ordning som föreskrivs nedan. 
Kallelse har skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och finns, 
tillsammans med övriga handlingar inför bolagsstämman, tillgänglig på  
Bolagets hemsida www.greenlandscapinggroup.se. Kallelsen skickas genast  
och utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det.
Anmälan 
Aktieägare som genom poströst önskar delta vid stämman måste:
(i) vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på  
 avstämningsdagen som är måndagen den 10 maj 2021; samt  
(ii) anmäla sitt deltagande genom att avge sin poströst enligt instruk- 
 tionerna under rubriken Poströstning nedan, senast tisdagen den 
 18 maj 2021.
Förvaltarregistrerade aktier
För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller an-
nan förvaltare gäller följande för att ha rätt att delta i stämman. Förutom att 
anmäla sig genom att avge sin poströst, måste sådan aktieägare omregistrera 
sina aktier i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear 
Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen måndagen den 10 maj 
2021. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering).  
Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet  
med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan regist-
rering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att  
registreringen har gjorts av förvaltaren senast onsdagen den 12 maj 2021  
kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken. 
Poströstning
Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom att rösta på för-
hand genom s.k. poströstning i enlighet med 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga 
undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.
Aktieägarna kan utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand 
genom digital poströstning. För sådan poströstning ska aktieägarna använda 
ett digitalt formulär som kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida, 
www.greenlandscapinggroup.se. Aktieägare som inte önskar poströsta digitalt 
kan kontakta Bolaget för att erhålla ett poströstningsformulär som kan fyllas i 
för hand och skickas till Bolaget via e-post till agm@greenlandscaping.se eller 
per post till Green Landscaping Group AB (publ), att: ”AGM”, Mäster Samuels- 
gatan 9, 111 44 Stockholm. Formuläret ska ha kommit in till Bolaget senast 
tisdagen den 18 maj 2021 oavsett om aktieägaren väljer att nyttja det digitala 
formuläret eller beställa ett formulär som returneras med vanlig post. En aktie-
ägare som utövar sin rösträtt genom poströstning behöver inte särskilt anmäla 
sig till stämman utan det inskickade röstningsformuläret gäller som anmälan.
Ombud m.m.
Om aktieägare poströstar genom ombud ska skriftlig fullmakt biläggas formu-
läret. Fullmakten är giltig under den giltighetstid som anges i fullmakten, dock 
längst fem år. Om fullmakt har utfärdats av en juridisk person, ska kopia av 
registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar  
behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmaktsformulär kan laddas ned 
från Bolagets hemsida, www.greenlandscapinggroup.se.

Stockholm i april 2021
Green Landscaping Group AB (publ)

Styrelsen

Gudskelov! 

En golvläggare när man 
som bäst behöver.

F R I V I L L I G A  S J Ö R Ä D D A R E  S E D A N  19 0 7.

Till havs kan allting hända. En dröm kan förvandlas till mardröm, en  
strålande dag kan fortsätta med en åskstorm och en perfektionist till 
golvläggare kan visa sig vara en flexibel sjöräddare. Man vet aldrig. 
  Just därför är det så viktigt att Sjöräddningssällskapet och våra  
frivilliga sjöräddare finns. Välkommen som medlem på sjoraddning.se.  
Eller swisha en gåva till 900 5000.

Dina pengar kommer fram! Vi har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.
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