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Nyheter Sverige

Det är strid in i det sista om 
vilka delar av skogsbruk, vat-
tenkraft och biobränsle som 
klassas som gröna investe-
ringar i EU:s katalog. I veckan 
ska EU-kommissionen spika 
förslaget.

Johanna Cederblad/TT 
Lars Larsson/TT

För klimatomställning och till-
gång på kapital till gröna investe-
ringar är klassningen viktig. 
Spänningen är stor hos både bil-
företag, skogsindustri och ener-
gibranschen.

Den svenska regeringen, riks-
dagen och inte minst skogsindu-
strin var mycket kritisk till det 
utkast för den så kallade taxono-
min som kommissionen lade 
fram i november. Viktiga delar av 
det svenska skogsbruket, och 
även vattenkraft utan kostsamma 
anpassningar, skulle inte klara 
kriterierna för att räknas som 

gröna och hållbara investeringar. 
Sverige hade också synpunkter 
på kriterierna för bioenergi.

Men protester och påtryckning-
ar på många nivåer tycks ha gett 
effekt. För några veckor sedan 
läckte kommissionen ut ett änd-
rat förslag.

– Jag är försiktigt positiv. Det 
verkar som att man tagit steg 
framåt, sade Åsa Lindhagen,  
finansmarknadsminister och  
biträdande finansminister (MP) 
till TT då.

En av EU-parlamentets tunga 
rapportörer i frågan, nederlända-
ren Bas Eickhout från den Gröna 
gruppen, är mindre nöjd.

– Genom framgångsrik lobby-
ing har Sverige och Finland fått 
igenom att allt som görs i skogs-
bruket betraktas som grönt i taxo-
nomin, hävdade Bas Eickhout vid 
en pressträff häromdagen.

Det är helt fel, enligt honom.
– Sverige och Finland hävdar 

att de har ett skogsbruk i världs-
klass. Låt så vara, men det är inte 
säkert att det räcker för att nå 
klimatmålen för 2050.

Han menar att det senaste för-
slaget grönklassar delar av skogs-
bruket som inte bidrar till mins-
kade klimatutsläpp.

När EU-kommissionen har lagt 
fram sitt slutförslag den 21 april 
ska det synas av ministerrådet, 
som samlar samtliga medlems-
länder, och EU-parlamentet. Men 
ingen av dem kan ändra delar  
i förslaget – valet står mellan att 
säga ja eller nej till hela förslaget.

Vad handlar då taxonomin 
om? Det är en viktig del i EU:s pa-
ket för att nå de klimatmål som 
FN och EU satt upp på vägen mot 
2050. Den innebär att olika verk-
samheter klassas utifrån sin kli-
mat- och miljöpåverkan.

Syftet är att kanalisera investe-
ringar bort från sådant som är 
dåligt ur klimat- och miljö-syn-

punkt och i stället få investerare 
att satsa grönt. Till exempel ska 
olja och kolkraft skrämma bort 
investerarna, medan sol och vind 
ska locka till sig kapital till bra 
villkor. Efterfrågan är stor på grö-
na projekt att investera i från 
pensionsfonder och andra stora 
investerare. Taxonomin är tänkt 
att bli ett tillförlitligt system över 
vad som uppfyller kraven på en 
grön och hållbar investering. 
Med det kan EU sätta en global 
standard.

Av det som tidigare kommit ut 
har det framgått att varken skogs-
bruk eller vattenkraft ansetts helt 
okej. Inte heller biobränslet har 
fått helt godkänt, det har bara 
setts som en halvbra övergångs-
lösning.

Men ännu har ingen fått nys 
om slutförslagen.

– Vi vet inte mer än det som 
läckte ut då för ett par veckor se-
dan. Det var bra att skogsbruk 
tagits med då, men skrivningarna 
var så otroligt svåra att förstå, sä-
ger Marcus Berg, näringspolitisk 
chef på branschorganisationen 
Skogsindustrierna.

– Skrivningarna måste vara be-
gripliga för att vi ska kunna rätta 
oss efter dem.

När det gäller energin så har 
både vattenkraft, biobränsle och 

kärnkraft varit omdiskuterat. 
Hur det nu blir till slut känner 
inte branschorganisationen En-
ergiföretagen till.

– Men vi har sett i medier att 
den svenska regeringen inte vill 
ha någon taxonomihets. Reger-
ingen tycker tydligen att vi ska ta 
vara på den försening som blivit 
och arbeta igenom detta ordent-
ligt. Det tycker vi är bra, säger 
Carl Berglöf, samordnare för tax-
onomifrågor på Energiföretagen.

Bilbranschen berörs också av 
taxonomin, eftersom biobränsle 
har en roll i klimatomställning-
en. Det har glunkats i internatio-
nella medier om att laddhybrid-
bilar inte skulle anses ”fina” nog, 
utan bara som en övergångslös-
ning.

– Vi kommer inte att klara må-
len utan biodrivmedel, säger 
Mattias Bergman, vd för bransch-
organisationen Bil Sweden.

Vi i Sverige, med all vår skog, 
har en annan syn på biobränslen 
än övriga Europa, konstaterar 
han.

– Vi ser laddhybrider som en 
inkörsport till elektrifiering. Vi 
vet inte vad som kommer att sä-
gas i förslaget, men vi vet att rikt-
ningen går mot att göra det svå-
rare för laddhybrider, säger Mat-
tias Bergman. ª

Årsstämma i Sinch AB (publ)
Aktieägarna i Sinch AB (publ), 556882-8908, har kallats till årsstämma tisdagen den 18 maj 2021.

I syfte att motverka spridningen av coronaviruset (COVID-19) har styrelsen beslutat att årsstämman 
ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägarna före 
stämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt per post.

Kallelsen i sin helhet finns publicerad i Post- och Inrikes Tidningar och finns tillgänglig på bolagets 
webbplats: www.sinch.com. Kallelsen skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda 
aktieboken fredagen den 7 maj 2021, alternativt, om aktierna är förvaltarregistrerade, begära att 
förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna senast tisdagen den 11 maj 2021, och dels ha anmält sig genom 
att ha avgett sin poströst enligt anvisningarna nedan så att poströsten är Computershare AB tillhanda 
senast måndagen den 17 maj 2021. Observera att anmälan till årsstämman enbart kan göras genom 
poströstning.

Styrelsen har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt enbart genom poströstning enligt 20 
och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och 
föreningsstämmor. För poströstningen ska aktieägare använda det formulär för poströstning och följa 
bolagets anvisningar som finns tillgängliga på bolagets hemsida: www.sinch.com och på bolagets kontor 
Lindhagensgatan 74, 112 18 Stockholm. Ifyllt och undertecknat formulär för poströstning skickas med 
post till Computershare AB, ”Sinch ABs årsstämma”, Box 5267, 102 46 Stockholm. Komplett formulär 
ska vara Computershare AB tillhanda senast måndagen den 17 maj 2021. Ifyllt och undertecknat 
formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till info@computershare.se. Aktieägare kan även 
avge poströst elektroniskt med BankID via bolagets hemsida: www.sinch.com. Om aktieägare avger 
poströst genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktsformulär 
tillhandhålls på begäran och finns även tillgängligt på bolagets hemsida: www.sinch.com. Om 
aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas 
poströstningsformuläret. Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. 
Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.

Stockholm i april 2021
Sinch AB (publ)

Styrelsen

Årsstämma i Grafikens Hus Gripsholms Kungsladugård AB 
(Publ.)

Aktieägarna i Grafikens Hus Gripsholms Kungsladugård AB 
(publ.), org. nr. 556482-1535 kallas till årsstämma tisdag den 18 maj 
2021 kl. 11:00. Den fullständiga kallelsen finns i dag tillgänglig på 
Grafikens Hus hemsida, www.grafikenshus.se och är också införd  
i Post- och Inrikes Tidningar. Handlingar enligt 7 kap. 25 § 
aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos bolaget två 
veckor före årsstämman. Önskas handlingarna sända till dig i 
förväg kan dessa beställas via e-post: info@grafikenshus.se. 

Med anledning av coronaviruset och myndigheternas föreskrifter 
därom, hålls årsstämman digitalt. Aktieägare som anmält deltagande 
enligt nedan, får då ytterligare information som krävs för att medverka. 

Anmälan
Aktieägare som är införd i aktieboken, som önskar deltaga, ombedes 
att anmäla sig i förväg per e-post till info@grafikenshus.se senast 
den 11 maj. I anmälan ska uppges namn, person/organisations-
nummer, adress, telefonnummer, mailadress samt vilken typ av 
aktie (A, B, K, P). 

Södertälje i april 2021 
Grafikens Hus Gripsholms Kungsladugård AB (publ.)
Styrelsen

Kommunfullmäktige i Österåker
sammanträder i Alceahuset, Hackstavägen 22
plan 4, i Åkersberga den 26 april 2021, kl. 13.00. 

Ärenden med handlingar finns på kommunens
hemsida osteraker.se och i Alceahusets reception.

Sammanträdet är öppet för allmänheten men på grund  
av coronaviruset är vi tacksamma om du istället följer  
sammanträdet via webbsändning på kommunens hemsida  
eller via Radio Österåker, FM 103,7 MHz.

Ingela Gardner
Kommunfullmäktiges ordförande

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I  
SOLNABERG PROPERTY AB (PUBL)

Solnaberg Property AB (publ), org.nr 5590422464, har kallat till 
årsstämma tisdagen den 18 maj 2021 kl. 15:00 hos Advokatfirman  
Glimstedt, Strandvägen 7 A i Stockholm. Aktieägare som vill delta 
i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda 
aktieboken fredagen den 7 maj 2021, dels anmäla sig till bolaget 
skriftligen senast onsdagen den 12 maj 2021. Anmälan kan göras 
per e-post till stina@wilfast.se eller per post till Solnaberg 
Property AB (publ), c/o Wilfast Förvaltning AB, Stora Badhus- 
gatan 18, 411 21 Göteborg. Kallelsen finns publicerad på bolagets 
hemsida (www.solnabergproperty.se) och är kungjord i Post- och 
Inrikes Tidningar. Kallelse skickas även till de aktieägare som 
begär det. Beställning av kallelse sker till bolaget på adress 
c/o Wilfast Förvaltning AB, St. Badhusgatan 18, 411 21 Göteborg. 

Stockholm i april 2021
SOLNABERG PROPERTY AB (PUBL)

Styrelsen

Årsstämma i TC TECH Sweden AB (publ)

Aktieägarna i TC TECH Sweden AB (publ), org. nr. 556852-1883 
(”Bolaget”), har kallats till årsstämma torsdagen den 20 maj 2021. 
Till följd av fortsatta Covid-19-restriktioner har styrelsen beslutat 
att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast genom 
poströstning före stämman.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara införd i den av 
Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 11 maj 2021 
samt anmäla sitt deltagande till Bolaget genom att avge sin poströst 
så att anmälan är Bolaget tillhanda senast onsdagen den 19 maj 
2021. Anmälan, tillika poströsten, skickas per e-post till tommy.
nee@tctech.se, alternativt per post till TC TECH Sweden AB, 
Domnarvsgatan 4, 163 53 SPÅNGA. Den fullständiga kallelsen, 
som även innehåller närmare instruktioner om poströstning, har 
publicerats i Post och Inrikes Tidningar och tillhandahålls även på 
Bolagets webbplats www.tctech.se. Kallelsen skickas per post till de 
aktieägare som så önskar och uppger sin postadress. 

Spånga i april 2021
TC TECH Sweden AB (publ)

Styrelsen

BOLAGSÄRENDEN

Kungörelser & Dagens affärer Företagsannonser 08-13 51 30, e-post annons.bolag@svd.se 

svd.se/nyhetsbrev a

Hitta ett nyhetsbrev 
som passar dig

Hård slutstrid i EU  
om grönklassning

ª EU:s gröna taxono-
mi är ett slags verktyg 
för att kolla om inves-
teringar är miljö- och 
klimatvänliga.

ª Syftet är att guida 
investerare så att 
pengar investeras  
i grönare verksam-
heter i stället för  

i verksamheter som 
inte är klimat- eller 
miljövänliga.

ª Det bygger på sex 
olika klimatmål. Nu 
slås reglerna för de 
två första målen fast.

För att en investering 
ska klassas som grön 
ska den klara kriteri-
erna för minst ett av 
målen och samtidigt 
inte påverka de övriga 
negativt.

1. Begränsning av kli-
matförändringarna

2. Anpassning till kli-
matförändringarna

3. Hållbar använd-
ning och skydd av vat-

ten och marina resur-
ser

4. Omställning till en 
cirkulär ekonomi

5. Att förebygga och 
begränsa föroreningar

6. Skydd och återstäl-
lande av biologisk 
mångfald och eko-
system

Källa: Regeringen.
 
 TT

Fakta | Ett verktyg för att kolla 
investeringars miljövänlighet


