
 
  

 

 

 

 

Till: Aktieägare anmälda till SkiStars årsstämma 

 

INFÖR SKISTARS ÅRSSTÄMMA DEN 11 DECEMBER 2021 

Vi ser fram emot årsstämman den 11 december och har särskilt sett fram emot att åter träffas på 

plats i Sälen i samband med stämman. De senaste veckornas utveckling av Covid 19-läget gör dock 

att vi särskilt behöver följa med i utvecklingen och säkerställa att vi följer de rekommendationer och 

restriktioner som gäller. Av särskild vikt i förhållande till stämman är så klart också att tillse att 

aktiebolagslagens formalia uppfylls så att alla aktieägare har möjlighet att delta i stämman och 

använda sin rösträtt. 

Vaccinationsbevis? Nej, men åtgärder för trygg & säker årsstämma 

I slutet av november beslutades om att införa krav på antingen kontroll av vaccinationsbevis vid 

allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med fler än 100 deltagare eller 

användande av vissa smittskyddsåtgärder vid sådana arrangemang. De senare innefattar bl.a. att  

deltagare ska ha anvisad sittplats och att sällskap ska kunna hålla ett avstånd om minst en meter i 

sidled och framåt/bakåt från andra sällskap. 

En årsstämma är varken är en sådan allmän sammankomst eller offentlig tillställning som omfattas av 

dessa regler, utan ses som ett privat arrangemang. För att genomföra stämman tryggt och säkert för 

alla avser vi dock att ändå tillämpa reglerna om anvisad sittplats för respektive sällskap osv. Däremot 

kommer vi inte att använda vaccinationsbevis, så länge inga nya regler införs avseende det, är väl i 

dessa dagar bäst att lägga till. 

Poströsta i förväg – delta på plats ändå!  

Eventytan på Experium, där vi som vanligt ska ha årsstämman, tar ca 500 personer och i nuläget är 

det ca 120 personer anmälda för deltagande på plats, så vi känner ingen oro för trängsel. Däremot, 

eftersom att regeringen och Folkhälsomyndigheten idag informerat om att nya rekommendationer, 

och kanske även restriktioner, kommer att aviseras i nästa vecka så vill vi uppmana alla aktieägare 

som anmält sig för deltagande på plats på stämman att även poströsta i förväg, för att säkerställa 

att er rösträtt tillgodoses även för det fall vi skulle rekommenderas att inte genomföra arrangemang 

med så stort antal deltagare som stämman ändå har när tiden för poströstning löpt ut. Poströstning 

ska ske senast den 7 december 2021. Om vi kan genomföra stämman som planerat på plats i Sälen så 

är ni givetvis välkomna att delta på plats även efter att förhandsröstning skett. 

Fysiska personer kan poströsta elektroniskt, genom verifiering med BankID, via Euroclear Sweden 

AB:s webbplats: https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy.  

Fysiska personer och juridiska personer kan även poströsta per e-mail eller post genom insändande 

av för förhandsröstningen särskilt framtaget formulär (bifogas). Komplett formulär, inklusive 

https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy


 
  

 

eventuella bilagor, skickas med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com alternativt med 

post i original till SkiStar AB, ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm.  

All information och dokumentation inför årsstämman finns här: 

https://www.skistar.com/sv/corporate/bolagsstyrning/bolagsstammor/arsstamma-2021/  

På den sidan kommer vi även att uppdatera för det fall vi uppfattar att några rekommendationer 

eller restriktioner ändras som påverkar årsstämmans genomförande. 

 

Har ni några frågor avseende ovan, eller i övrigt inför årsstämman, så är ni välkomna att höra av er! 

 

Med vänlig hälsning 

Sofie 

 

Sofie Arnell 
Bolagsjurist & IR-ansvarig 
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