
KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I GOMSPACE GROUP AB (PUBL) 
Aktieägarna i GomSpace Group AB (publ), org.nr 559026-1888, kallas härmed till extra 
bolagsstämma klockan 10.00 fredagen den 10 juni 2022. Bolagsstämman kommer att hållas 
enbart genom poströstning (se nedan för mer information). 

Styrelsen har, i enlighet med lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta 
genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, beslutat att extra bolagsstämman 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. 

GomSpace välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid extra bolagsstämman genom 
poströstning, enligt den ordning som beskrivs nedan. Information om de vid extra 
bolagsstämman fattade besluten offentliggörs fredagen den 10 juni 2022 så snart utfallet av 
röstningen är slutligt sammanställt. 

Anmälan  

Aktieägare som önskar delta i stämman måste: 

(i) vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som 
är onsdagen den 1 juni 2022; samt 

(ii) senast torsdagen den 9 juni 2022 ha anmält sitt deltagande genom att ha avgett sin 
poströst enligt instruktionerna under rubriken ”Poströstning” nedan så att poströsten 
är Setterwalls Advokatbyrå AB tillhanda senast den dagen. Observera att anmälan till 
bolagsstämman enbart kan göras genom poströstning.  

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Ytterliga anvisningar 
kring detta finns nedan under rubriken ”Röstning via ombud”. 

Förvaltarregistrerade aktier 
Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman 
genom poströstning, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda 
aktieboken (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god 
tid före onsdagen den 1 juni 2022, då sådan införing ska vara verkställd. Rösträttsregistrering 
som av aktieägare begärts i sådan tid att registreringen gjorts av förvaltaren senast fredagen 
den 3 juni 2022 kommer dock att beaktas vid framställningen av aktieboken.  

Poströstning 

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid extra bolagsstämman endast genom att rösta på förhand, 
s.k. poströstning, enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta 
genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. 

Ett särskilt formulär ska användas för poströstningen. Formuläret kommer att finnas 
tillgängligt på bolagets hemsida www.gomspace.com. Poströstningsformuläret gäller som 
anmälan till stämman. 
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Det ifyllda formuläret måste vara Setterwalls Advokatbyrå AB tillhanda senast torsdagen den 9 
juni 2022. Formuläret kan skickas med post till Setterwalls Advokatbyrå AB,  
att: Magnus Melin, Box 1050, 101 39 Stockholm eller via e-post till 
magnus.melin@setterwalls.se. 

Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är 
rösten (dvs. poströstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av 
poströstningsformuläret. 

Aktieägarna kan i poströstningsformuläret 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 poströstningsstämma. 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. 

Röstning via ombud 

Aktieägare som poströstar genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad 
och daterad fullmakt för ombudet. Sker poströstning med stöd av fullmakt ska fullmakten 
bifogas poströstningsformuläret. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska även kopia av 
registreringsbevis bifogas poströstningsformuläret eller om sådan handling inte finns, 
motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar poströsta 
genom ombud kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida www.gomspace.com. 

Behandling av personuppgifter 

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se 
integritetspolicyn på Euroclear Sweden AB:s webbplats, 
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf. 

Förslag till dagordning 
1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman; 
2. Upprättande och godkännande av röstlängd; 
3. Godkännande av dagordningen; 
4. Val av en eller två justeringspersoner;  
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 
6. Ändringar i styrelsesammansättningen och beslut om styrelsearvoden;  
7. Avslutande av stämman.  

Valberedningens förslag till beslut 

Valberedningen har presenterat följande förslag till beslut avseende punkterna 1 och 6 i 
föreslagen dagordning.  

Punkt 1. Val av ordförande 

Olof Reinholdsson (Setterwalls Advokatbyrå AB) föreslås som ordförande vid stämman eller 
vid hans förhinder den som styrelsen istället utser. 
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Punkt 6. Ändringar i styrelsesammansättningen och beslut om styrelsearvoden 

Vid årsstämman den 22 april 2022 fattades beslut om att styrelsen ska bestå av följande fem 
(5) ordinarie ledamöter utan suppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma: Jens Maaløe 
(ordförande), Jukka Pertola, Steen Hansen, Nikolaj Wendelboe och Jesper Jespersen. 
Valberedningen föreslår att Jesper Jespersen entledigas från styrelsen på egen begäran. Vidare 
föreslås att Kenn Herskind väljs som ny styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa 
årsstämma (dvs. i tillägg till resterande nuvarande styrelseledamöter). Den nya 
styrelseledamoten ska vara berättigad ersättning (styrelsearvode) enligt årsstämmans beslut 
(dvs. 225 000 SEK att reduceras proportionellt med hänsyn till att den nya styrelseledamoten 
inte kommer att tjänstgöra under hela perioden mellan årsstämman den 22 april 2022 och 
nästa årsstämma). 

Kenn Herskind Jørgensen, född 1964, har en juristexamen från Köpenhamns universitet, en 
Master in Business Administration (MBA) från London Business School och en Master in 
Wealth Management från Chartered Institute for Securities and Investments (CISI). Han tillför 
styrelsen erfarenhet från rymdteknikbranschen och har erfarenhet av att arbeta med 
erbjudanden avseende satellitjordstationer samt många års erfarenhet inom 
investeringsförvaltning, affärsutveckling och strategigenomförande. Information om den 
föreslagna styrelseledamotens huvudsakliga utbildning och arbetslivserfarenhet, uppdrag i 
bolaget och andra väsentliga uppdrag m.m. kommer hållas tillgängligt på bolagets hemsida 
www.gomspace.com. 

Styrelsens förslag till beslut 

Bolagets styrelse har presenterat följande förslag till beslut avseende punkterna 2 och 4 i 
föreslagen dagordning. 

Punkt 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättas av Setterwalls 
Advokatbyrå AB på uppdrag av bolaget, baserat på den av Euroclear Sweden AB förda 
bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster, kontrollerad och tillstyrkt av 
justeringspersonerna. 

Punkt 4. Val av en eller två justeringspersoner 

Styrelsen föreslår att Martin Carl Møller Jensen utses till person att jämte stämmoordföranden 
justera stämmoprotokollet, eller vid hans förhinder, den eller de som styrelsen istället anvisar. 
Uppdraget som justeringsperson ska, utöver att jämte stämmoordföranden underteckna 
stämmoprotokollet, även innefatta att kontrollera röstlängden samt att inkomna poströster blir 
korrekt återgivna i stämmoprotokollet. 

Antal aktier och röster i bolaget  

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse finns totalt 62 729 763 utestående aktier 
registrerade hos Bolagsverket och lika många röster i bolaget. Bolaget innehar inga egna aktier.  

Aktieägares rätt att begära upplysningar 
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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. Begäran om sådana upplysningar ska 
lämnas skriftligen till bolaget senast tisdagen den 31 maj 2022. Upplysningarna lämnas genom 
att de hålls tillgängliga hos bolaget senast söndagen den 5 juni 2022. Informationen kommer, 
från detta datum, även finnas tillgänglig på bolagets hemsida www.gomspace.com. 
Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och 
uppgett sin adress.   

Handlingar 
Valberedningens motiverade yttrande avseende dess förslag under punkt 6 ovan kommer att 
finnas tillgängligt på bolagets hemsida www.gomspace.com.  

_______ 
Stockholm i maj 2022 

Styrelsen 


