
KALLELSE TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA I HOWWE TECHNOLOGIES AB
(PUBL)

Aktieägarna i Howwe Technologies AB (publ), org. nr. 556655-7509 ("Bolaget") kallas
härmed till ordinarie bolagsstämma den 23 juni 2021 kl. 09:00.

Styrelsen har beslutat att årsstämman enbart ska hållas genom elektronisk uppkoppling
med aktieägarna för att minimera antalet deltagare som närvarar personligen vid
stämman och därmed bidra till att minska risken för smittspridning av viruset som
orsakar Covid-19. Videolänken kommer att upprättas via Google Meet och skickas ut till
aktieägarna via e-post. Styrelsens beslut att årsstämman ska hållas genom elektronisk
uppkoppling är fattat med stöd av §14 och §15 i lag (2020:198) om tillfälliga undantag
för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor vilket också innebär
att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post. Formulär för poströstning återfinns
på Bolagets hemsida, senast 9 juni 2021, www.reforceinternational.com/shareholders
och ska skickas ifyllt med post till Reforce International AB (publ), Skeppsbron 44, 4 tr,
111 30 Stockholm eller som en kopia per mejl till joakim.barje@reforceinternational.com
och vara Bolaget tillhanda senast den 14 juni 2021.

REGISTRERING OCH ANMÄLAN Aktieägare som önskar delta i ordinarie bolagsstämman
ska:

(i) vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdag den 15 juni
2021, samt

(ii) gärna anmäla sin avsikt att delta i stämman till Bolaget senast måndagen den 21
juni 2021.

Anmälan görs skriftligen till joakim.barje@reforceinternational.com. Vid anmälan ska
namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt antal eventuella
biträden anges.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER
Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i
stämman, tillfälligt registrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast
tisdag den 15 juni 2021 och ska därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta
datum.

OMBUD
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, undertecknad och daterad
fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av
registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen
bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före
stämman insändas till Bolaget på ovanstående adress.

Fullmaktsformulär tillhandahålls aktieägaren på begäran.

På den ordinarie bolagsstämman ska följande ärenden förekomma:



1. Val av ordförande vid stämman
2. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
7. Beslut
a) Om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
b) Om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen
c) Om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör
8. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
9. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter, samt i förekommande fall,
revisor eller revisorer och eventuella revisorssuppleanter
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller
bolagsordningen

Det viktigt att man senast 21 juni 2021 anmäler vem som representerar bolaget med
namn samt antalet aktier man företräder och skickar in sitt röstformulär om man så vill.
Anmälan sker till Joakim Barje via mail till joakim.barje@reforceinternational.com

AKTIER OCH RÖSTER
I Bolaget finns det totalt 13 910 700 aktier och 13 910 700 röster per dagen för
kallelsens utfärdande, varav varje aktie medför 1 röst.

Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till Bolagets adress Skeppsbron 44, 4
tr, 111 30 Stockholm.

HANDLINGAR
Årsredovisningen kommer att finnas tillgängligt för aktieägarna hos Bolaget på
ovanstående adress och på Reforce hemsida,
www.reforceinternational.com/shareholders, senast 2 veckor före bolagsstämman samt
på bolagsstämman. Handlingarna sänds även kostnadsfritt till de aktieägare som begär
det hos Bolaget och uppger sin adress.

__________________________
Stockholm i juni 2021
Howwe Technologies AB (publ)


