




 

 

  

      

 

 

 

 

 

 
 

Pressmeddelande 

Stockholm, 29 september 2020 

Kallelse till Essity Aktiebolags extra 

bolagsstämma den 28 oktober 2020 
 

Essity Aktiebolag (publ) (”Essity”) kallar till extra bolagsstämma onsdagen den 28 oktober 

2020. 

 

I syfte att minska risken för smittspridning samt för att följa myndigheternas föreskrifter 

och råd kommer bolagsstämman, med stöd av tillfälliga lagregler, att genomföras genom 

enbart förhandsröstning (poströstning). Någon bolagsstämma med möjlighet att närvara 

personligen eller genom ombud kommer därför inte att äga rum. Essity välkomnar istället 

aktieägarna att utöva sin rösträtt på bolagsstämman genom förhandsröstning på det sätt 

som beskrivs nedan. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs 

den 28 oktober 2020 så snart utfallet av förhandsröstningen är slutligt sammanställt. 

 

Förutsättningar för deltagande 

Rätt att genom förhandsröstning delta i Essitys bolagsstämma har den som  

 

dels  tisdagen den 20 oktober 2020 är införd som aktieägare i den av Euroclear 

Sweden AB förda aktieboken,  

dels  senast tisdagen den 27 oktober 2020 till Essity har anmält sig genom att ha 

avgett sin förhandsröst enligt instruktionerna nedan under rubriken Förhands-

röstning så att förhandsrösten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast den 

dagen.   

 

För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare 

gäller följande för att ha rätt att delta i stämman. Förutom att anmäla sig genom att avge sin 

förhandsröst, måste sådan aktieägare omregistrera sina aktier i eget namn så att 
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aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per 

avstämningsdagen tisdagen den 20 oktober 2020. Sådan omregistrering kan vara tillfällig 

(s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste 

begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av 

aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast 

torsdagen den 22 oktober 2020 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.   

 

Förhandsröstning 

Aktieägare kan utöva sin rösträtt vid bolagsstämman endast genom att rösta på förhand, 

s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta 

genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För förhandsröstning ska ett särskilt 

formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Essitys webbplats, www.essity.se. 

Ingivande av formuläret enligt nedan gäller som anmälan till bolagsstämman. 

 

Det ifyllda formuläret måste vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast tisdagen den 

27 oktober 2020. 

 

Det ifyllda formuläret ska skickas till Essity Aktiebolag (publ), c/o Euroclear Sweden AB, 

Box 191, 101 23 Stockholm. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt. Elektroniskt ingivande 

kan ske antingen genom signering med BankID enligt instruktioner på 

https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy eller genom att det ifyllda formuläret skickas med e-

post till GeneralMeetingService@euroclear.eu.  

 

Aktieägare får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker 

är förhandsrösten i sin helhet ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av 

formuläret. 

 

Ombudsfullmakt 

Om aktieägare förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om 

aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling 

biläggas formuläret. Fullmaktsformulär tillhandahålls av bolaget på begäran och finns även 

tillgängligt på bolagets webbplats, www.essity.se. 

 

 

http://www.essity.se/
https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy
mailto:GeneralMeetingService@euroclear.eu
http://www.essity.se/


 

 

  

      

 

 

 

 

 

 
 

Rätt att erhålla upplysningar 

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 skickas skriftligen till Essity Aktiebolag (publ), Box 200, 101 23 Stockholm, 

eller via e-post till ir@essity.com, senast söndagen den 18 oktober 2020. Upplysningarna 

lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Essity Aktiebolag (publ), Klarabergsviadukten 

63, Stockholm, och på bolagets webbplats, www.essity.se, senast fredagen den 23 oktober 

2020. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin 

adress. 

 

Förslag till dagordning  

1. Val av ordförande vid stämman. 

2. Val av två justeringspersoner 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd 

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 

5. Godkännande av dagordning 

6. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst och avstämningsdag för utdelning 

 

Förslag till beslut avseende punkt 1  

Styrelsen föreslår advokaten Eva Hägg som ordförande vid stämman, eller vid förhinder för 

henne, den som styrelsen utser.  

 

Förslag till beslut avseende punkt 2 

Styrelsen föreslår Anders Oscarsson, AMF och AMF Fonder, och Madeleine Wallmark, AB 

Industrivärden, eller vid förhinder för någon av dem eller båda, den eller de som styrelsen 

anvisar, till personer att jämte ordföranden justera bolagsstämmans protokoll. 

Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna 

poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.  

 

  

mailto:EssityEGM@essity.com
http://www.essity.se/


 

 

  

      

 

 

 

 

 

 
 

Förslag till beslut avseende punkt 3 

Den röstlängd som föreslås godkänd är den röstlängd som upprättats av Euroclear Sweden 

AB på uppdrag av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhands-

röster, och kontrollerats av justeringspersonerna. 

 

Förslag till beslut avseende punkt 6 

Styrelsen föreslår en utdelning för verksamhetsåret 2019 om 6,25 kronor per aktie. Som 

avstämningsdag för utdelningen föreslår styrelsen fredagen den 30 oktober 2020. Beslutar 

stämman i enlighet med detta förslag beräknas utbetalning av utdelningen ske via Euroclear 

Sweden AB onsdagen den 4 november 2020. 

 

Enligt den senast fastställda balansräkningen per den 31 december 2019 uppgick Essitys 

egna kapital till 90 292 miljoner kronor varav fritt eget kapital uppgick till 87 942 miljoner 

kronor. Koncernens egna kapital uppgick vid samma tidpunkt till 62 801 miljoner kronor. 

Hela det disponibla beloppet enligt 17 kap 3 § aktiebolagslagen per den 31 december 2019 

om 87 942 miljoner kronor kvarstår. 

 

Handlingar 

Styrelsens fullständiga förslag till vinstdisposition framgår ovan. Års- och 

hållbarhetsredovisningen för räkenskapsåret 2019, inklusive revisionsberättelse, styrelsens 

motiverade yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen samt styrelsens särskilda 

redogörelse och revisorns yttrande enligt 18 kap 6 § aktiebolagslagen kommer att finnas 

tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, www.essity.se, senast onsdagen den 7 

oktober 2020. Handlingarna framläggs genom att de hålls tillgängliga hos bolaget och på 

bolagets webbplats. De kommer kostnadsfritt att skickas till de aktieägare som begär det 

och uppger sin postadress. Bolagsstämmoaktieboken kommer att tillhandahållas på 

bolagets huvudkontor, Klarabergsviadukten 63, Stockholm. 

 

Aktier och röster 

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 702 342 489 aktier, varav 61 735 252 A-aktier 

och 640 607 237 B-aktier, motsvarande sammanlagt 1 257 959 757 röster. A-aktie 

berättigar till tio röster och B-aktie berättigar till en röst. Uppgifterna avser förhållandet vid 

tidpunkten för kallelsens utfärdande. 

  

http://www.essity.se/


 

 

  

      

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Behandling av personuppgifter 

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se 

www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.  

 

Essity Aktiebolag (publ) har org nr 556325-5511 och säte i Stockholm. 

 

Stockholm i september 2020 

Essity Aktiebolag (publ) 

Styrelsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

För ytterligare information, kontakta:  

Per Lorentz, Vice President Corporate Communications, +46 8 788 52 51, per.lorentz@essity.com  
Johan Karlsson, Vice President Investor Relations, +46 8 788 51 30, johan.ir.karlsson@essity.com  
  
Om Essity 
Essity är ett ledande globalt hygien- och hälsobolag. Vi ökar människors välbefinnande genom våra produkter och tjänster. Försäljning sker i 
cirka 150 länder under de globalt ledande varumärkena TENA och Tork samt andra starka varumärken såsom JOBST, Leukoplast, Libero, 
Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda och Zewa. Essity har omkring 46 000 medarbetare. Nettoomsättningen 2019 var cirka 129 
miljarder kronor (12,2 miljarder euro). Huvudkontoret ligger i Stockholm och Essity är noterat på Nasdaq Stockholm. Essity bryter barriärer för 
ökat välbefinnande och bidrar till ett hälsosamt, hållbart och cirkulärt samhälle. För mer information, besök www.essity.com. 

http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf


 

  

ANMÄLAN OCH FORMULÄR FÖR FÖRHANDSRÖSTNING  

 
genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta  
genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.  
 
Formuläret ska vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast tisdagen den 27 oktober 2020.  

 
Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga 
aktier i Essity Aktiebolag (publ), org.nr 556325-5511, vid extra bolagsstämma den 28 oktober 2020. 
Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan. 

 

Aktieägare - namn Personnummer/organisationsnummer 

 

 

 

 

Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för aktieägare som är juridisk person): 
Undertecknad är styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i aktieägaren och 
försäkrar på heder och samvete att jag är behörig att avge denna förhandsröst för aktieägaren och 
att förhandsröstens innehåll stämmer överens med aktieägarens beslut.  

Försäkran (om undertecknaren företräder aktieägaren enligt fullmakt): Undertecknad 
försäkrar på heder och samvete att bilagd fullmakt överensstämmer med originalet och inte är 
återkallad. 

 

Ort och datum 

 

 

Namnteckning 

 

 

Namnförtydligande 

 

 

Telefonnummer E-post 
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 För att förhandsrösta - gör så här:  

 

• Fyll i uppgifter ovan.  

• Markera valda svarsalternativ nedan.  

• Skriv ut, underteckna och skicka formuläret till Essity Aktiebolag, c/o Euroclear Sweden AB, 
Box 191, 101 23 Stockholm. Ifyllt och undertecknat formulär får även inges elektroniskt. 
Elektroniskt ingivande kan ske antingen genom signering med BankID enligt instruktioner på 
https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy eller genom att det ifyllda formuläret skickas med e-post 
till GeneralMeetingService@euroclear.eu.  

• Om aktieägaren är en fysisk person som förhandsröstar personligen är det aktieägaren själv 
som ska underteckna vid Namnteckning ovan. Om förhandsrösten avges av ett ombud 
(fullmäktig) för en aktieägare är det ombudet som ska underteckna. Om förhandsrösten avges 
av en ställföreträdare för en juridisk person är det ställföreträdaren som ska underteckna.  

• Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om 
aktieägaren är en juridisk person måste registreringsbevis eller annan behörighetshandling 
biläggas formuläret.  

• Observera att en aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera aktierna 
i eget namn för att få rösta. Instruktioner om detta finns i kallelsen till stämman.  

 
Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att nedan markera ett av de angivna 
svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Om aktieägaren önskar avstå från att rösta i 
någon fråga, vänligen avstå från att markera ett alternativ. Om aktieägaren har försett formuläret 
med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är rösten (dvs. 
förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig. Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. 
Ges fler än ett formulär in kommer endast det senast daterade formuläret att beaktas. Om två 
formulär har samma datering kommer endast det formulär som sist kommit bolaget tillhanda att 
beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas utan avseende. 
 
Förhandsröstningsformuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara Euroclear 
Sweden AB tillhanda senast tisdagen den 27 oktober 2020. Förhandsröst kan återkallas fram till 
och med tisdagen den 27 oktober 2020 genom att kontakta Euroclear Sweden AB vie e-post 
GeneralMeetingService@euroclear.eu eller på telefonnummer 08 – 402 90 80. 
 
För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelsen och förslag på Essitys webbplats, 
www.essity.se.  
 
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns 
tillgänglig på Euroclears hemsida https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-
bolagsstammor-svenska.pdf. 
 
Vid frågor vänligen kontakta: 08 – 402 90 80  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf


 

  

Extra bolagsstämma i Essity Aktiebolag (publ) 

Svarsalternativen nedan avser de förslag som anges i kallelsen till bolagsstämman. 

 

1. Val av ordförande vid stämman 
 

             Ja                                    Nej   
 
 
2. Val av två justeringspersoner 

 
2 a.  Anders Oscarsson, AMF och AMF Fonder 
 

             Ja                    Nej       
 
 
2 b. Madeleine Wallmark, AB Industrivärden 
 

             Ja                Nej     
 
 
3.    Upprättande och godkännande av röstlängd 
 

             Ja                    Nej    
 
 
4.    Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
 

              Ja              Nej     
 
 
5.   Godkännande av dagordningen 
 

              Ja               Nej                     
 
 
6.  Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst och avstämningsdag för utdelning  
 

               Ja               Nej           
 
 

 

Aktieägaren vill att beslut under en eller flera punkter i formuläret ovan ska anstå till 
fortsatt bolagsstämma 

(Ifylls endast om aktieägaren har sådant önskemål) 

Ange med siffror den 
eller de punkter som 
avses: 
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Styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolags-

lagen över förslag till vinstdisposition  

 

På grund av svårigheten att överblicka konsekvenserna av den då nyligen inledda 

pandemin föreslog styrelsen årsstämman 2020, den 2 april 2020, att inte besluta 

om någon utdelning för räkenskapsåret 2019. Istället meddelade styrelsen att den 

avsåg att på nytt ta ställning till frågan om utdelning senare under året när effekten 

av pandemin bättre kunde bedömas.  

 

Styrelsen kan konstatera att Essity står starkt. Pandemin har visserligen haft och 

har alltjämt negativ inverkan på delar av koncernens verksamhet, men bolagets 

intjänandeförmåga samt finansiella och marknadsmässiga ställning är emellertid 

alltjämt mycket stark. För Essity var 2019 resultat- och marknadsmässigt ett 

mycket starkt år. Vidare har Essity en god finansiell ställning och en betryggande 

upplåningssituation. Tidigare perioder av vikande ekonomisk aktivitet i 

världsekonomin har påverkat bolaget i begränsad omfattning. Bolaget är således 

även väl rustat för en möjlig period av världsekonomisk tillbakagång. Bolaget har 

inte utnyttjat det statliga permitteringsstödet. 

 

Styrelsen bedömer att bolagets och koncernens egna kapital efter föreslagen 

utdelning 6,25 kr per aktie, är tillräckligt stort i förhållande till verksamhetens art, 

omfattning, risker, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt, samt ger 

utrymme för bolaget och koncernen att fullgöra sina förpliktelser och genomföra 

önskvärda investeringar. Bolagets egna kapital skulle ha varit 161 228 783 kr 

lägre om tillgångar och skulder inte värderats till verkligt värde enligt 4 kap 14 a 

§ årsredovisningslagen. Bolaget har sedan balansdagen 2019-12-31 inte beslutat 

om några värdeöverföringar varför det till utdelning disponibla beloppet i den 

senast fastställda årsredovisningen kvarstår oförändrat. Det finns således 

förutsättningar att föreslå utdelning för räkenskapsåret 2019. 
 

Stockholm i september 2020 

 

Essity Aktiebolag (publ) 

 

Styrelsen 
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Styrelsens särskilda redogörelse enligt 18 kap 6 § 

aktiebolagslagen 

 

Essitys års- och hållbarhetsredovisning för räkenskapsåret 2019 fastställdes av 

årsstämman den 2 april 2020. Efter utgången av räkenskapsåret 2019 har bolaget 

avlämnat delårsrapporter för januari–mars 2020 samt för januari–juni 2020.  

Delårsrapporterna finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.essity.se. 

Utöver vad som framgår av nämnda delårsrapporter har inga händelser av 

väsentlig betydelse för bolagets ställning inträffat sedan årsredovisningen för 

räkenskapsåret 2019 lämnades.  

Bolaget har inte utnyttjat det statliga permitteringsstödet.  

Styrelsen konstaterar att någon värdeöverföring inte har ägt rum under 2020 

varför det till utdelning disponibla beloppet i den senast fastställda 

årsredovisningen kvarstår oförändrat. Inga förändringar i bolagets bundna egna 

kapital har skett efter balansdagen den 31 december 2019. 

 

Stockholm i september 2020 

 

Essity Aktiebolag (publ) 

 

Styrelsen 
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_________________________   _________________________ 

Ewa Björling      Pär Boman (Ordförande) 
    

 

_________________________   _________________________ 

Maija-Liisa Friman    Annemarie Gardshol   

 

 

_________________________   _________________________ 

Magnus Groth     Susanna Naumanen   

 

 

_________________________   _________________________ 

Bert Nordberg     Louise Svanberg   

 

 

_________________________   _________________________ 

Örjan Svensson    Lars Rebien Sørensen  

 

 

_________________________   _________________________ 

Barbara Milian Thoralfsson   Niclas Thulin   

 
 



 

 

Revisorns yttrande enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551) över 
styrelsens redogörelse och förslag vid efterutdelning 

Till bolagsstämman i Essity Aktiebolag (publ), org.nr 556325-5511 

Vi har granskat styrelsens redogörelse och förslag daterade i september 2020. 

Styrelsens ansvar för redogörelsen och förslaget 

Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram redogörelsen och förslaget enligt aktiebolagslagen och för 

att det finns en sådan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta fram redogörelsen 

och förslaget utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. 

Revisorns ansvar 

Vår uppgift är att uttala oss om efterutdelningen på grundval av vår granskning. Vi har utfört granskningen 

enligt FARs rekommendation RevR 9 Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och 

aktiebolagsförordningen. Denna rekommendation kräver att vi planerar och utför granskningen för att uppnå 

rimlig säkerhet att styrelsens redogörelse inte innehåller väsentliga felaktigheter. Revisionsföretaget 

tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för 

kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska 

krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar. 

Vi är oberoende i förhållande till Essity Aktiebolag (publ) enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt 

fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan information i 

styrelsens redogörelse och förslag. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att 

bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i redogörelsen och förslaget, vare sig dessa beror på 

oegentligheter eller misstag. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen 

som är relevanta för hur styrelsen upprättar redogörelsen och förslaget i syfte att utforma 

granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett 

uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen. Granskningen omfattar också en utvärdering av 

ändamålsenligheten och rimligheten i styrelsens antaganden. Vi anser att de bevis vi har inhämtat är 

tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. 

Uttalande 

Vi anser att redogörelsen är rättvisande och vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten i enlighet med 

styrelsens förslag. 

Övriga upplysningar 

Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 18 kap. 6 § aktiebolagslagen och får 

inte användas för något annat ändamål. 

Stockholm den 28 september 2020 

Ernst & Young AB 

 

 
Hamish Mabon 

Auktoriserad revisor 
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Dagordning  

 

1. Val av ordförande vid stämman. 

2. Val av två justeringspersoner 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd 

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 

5. Godkännande av dagordning 

6. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst och avstämningsdag för utdelning 

 

 

 


	Protokoll Essity extra bolagsstämma 2020
	Bilaga 1
	Bilaga 2
	Bilaga 3
	Bilaga 5
	Bilaga 6
	Bilaga 7
	Bilaga 9



