
Redovisning av begäran om att erhålla upplysningar. 
Begäran nr 1:  
I formuläret för poströstning under punkt 9, 12, 13 och 14 hänvisas till bilaga 1, 2, 3 och 4 . Jag har 
dock inte kunnat hitta några numrerade bilagor. Var är dessa. 
 

Svar:  
Numrering av bilagorna i den tryckta versionen som skickats tillsammans med kallelsen föll beklagligt 
bort. På vår hemsida är bilagorna numrerade och separata. 
www.dalaenergi.se/aktieagare/#bolagsstamma-new 
 

Begäran nr 2: 
Jag önskar få följande upplysningar och även framföra mina synpunkter inför årsstämman på följande 
punkter, enligt föredragningslistan. 
  
Punkt 12 
Enligt föreslagen ny lydelse av § 10 i bolagsordningen skall kallelse endast ske genom annons i post 
och inrikes tidningar och Svenska Dagbladet. Hittills har kallelse även skett med brev till aktieägarna. 
Detta har varit mycket praktiskt för aktieägarna. Det är knappast några aktieägare i Leksands, 
Rättviks och Gagnefs kommuner som läser Svenska Dagbladet. Och annonsen kommer att försvinna 
bland alla andra annonser om årsstämmor vid denna tidpunkt på året. De flesta aktieägarna kommer 
härför inte att få kännedom om när årsstämman kommer att ske.  
  
Jag yrkar härför att detta ärende skall anstå till en årsstämma då samtliga aktieägare kan närvara. Ni 
bör även tänka på att de flesta aktieägare även är kunder hos Dala Energi. 
  

Svar:  
Ärendet bör inte anstå till nästa stämma. Detta eftersom det finns rättelser i bolagsordningen som 
gör att bolaget följer ändringarna i aktiebolagslagen. Därtill är det en tillfällig lag för att underlätta 
genomförandet av bolags- och föreningsstämmor under pandemin som upphör den 31 december 
2021 och vi vill möjliggöra för att även i fortsättningen kunna genomföra digital- eller hybridstämma, 
poströstning och insamlande av fullmakter. Vår ambition är att fortsätta med välbesökta fysiska 
bolagstämmor som kan kompletteras som en hybridstämma, där både fysiskt och digital närvaro är 
möjlig. Kallelsen skall ske i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på 
bolagets webbplats, men vi tar bort skall kravet med en kallelse via post. Genom att den strikta 
kallelsen inte behöver skickas ut via post ökar vi flexibiliteten och framtidsäkra en bra och 
resurseffektiv kommunikation med våra aktieägare. Engagerade ägare är en styrka för bolaget och vi 
kommer fortsätta bjuda in till årsstämmor via post, men också via andra kommunikationskanaler som 
bidrar att vi får ett stort deltagande av engagerade ägare på Dala Energis bolagstämmor. 
Årsstämman är en av årets höjdpunkter i vår bygd. 
 
Punkt 14 
Jag skulle vilja veta hur mycket dyrare det blir för Dala Energi att flytta handeln till en annan lista. 
  
Jag tycker att det är fel att storkapitalismen skall bestämma hur Dala Energi skall styras.  
  

Svar:  
Den årliga kostnadsökningen för bolaget är ca 1,5 öre/aktie.   
 

http://www.dalaenergi.se/aktieagare/#bolagsstamma-new

