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Allmänt  
Denna integritetspolicy är tillämplig på behandlingen av personuppgifter hänförliga till 
aktieägare samt andra värdepappersinnehavare i Serkland AB (publ) (”Serkland” eller ”vi”), 
inklusive vid förande av aktiebok och i anslutning till bolagsstämma. Dessutom riktar sig 
integritetspolicyn till alla vars personuppgifter kan komma att behandlas i samband med 
bolagsstämma och berör således våra aktieägare samt andra personer som besöker eller som 
på annat sätt har någon koppling till bolagsstämman (”du”).  

Integritetspolicyn beskriver hur vi samlar in, använder, delar och lagrar personuppgifter. 
Integritetspolicyn gäller vid förfrågningar via e-post eller kontaktformulär på vår webbplats 
samt vid anmälan till bolagsstämma via elektroniskt formulär på webbplatsen eller vid 
insändande av anmälan per post till årsstämma. Den beskriver också individers rättigheter i 
förhållande till sina lämnade personuppgifter. 	

Personuppgiftsansvarig  
Serkland AB (publ), organisationsnummer 559093-4476, är personuppgiftsansvarig för den 
behandling av personuppgifter som utförs i samband med bolagsstämmor, oavsett om 
personuppgifterna behandlas av oss eller av en tjänsteleverantör. Kontaktuppgifter till oss 
återfinns längst ner i detta policydokument.   

Dataskyddsombud  
Serkland-koncernens dataskyddsombud kan kontaktas via e-post, 
[omid.gholamifar@serklandinvest.com]. 

Personuppgifter och behandlingen av dessa  

Vilka personuppgifter behandlar vi och i vilket syfte?   
I samband med att förvärv av aktier eller andra värdepapper i Serkland, och i samband med, 
under förberedelserna inför samt i det efterföljande arbetet efter en bolagsstämma behandlar 
vi följande personuppgifter:  

(i) kontaktinformation (t.ex. namn, titel, adress, telefonnummer och email); 
(ii) identifieringsuppgifter (t.ex. födelsedatum, personnummer eller juridiska personers 

registreringsnummer om det kan kopplas till dig); 
(iii) finansiell information (t.ex. rösträtt på bolagsstämman, information gällande 

aktieägande och rättigheter kopplade till ägandet); 
(iv) fotografier, videoinspelningar och ljudupptagningar, i den mån bolagsstämman så 

beslutat; 
(v) information om vem du representerar eller representeras av, i de fall aktieägare 

företräds med stöd av fullmakt;	 
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(vi) Om tillämpligt, information om förmyndarskap, panter och panthavare, samt 
anteckningar i aktieboken;   

(vii) information om hur deltagare röstat kan behandlas, t.ex. om röstning sker med hjälp av 
röstdosor eller vid rösträkningen	och i den mån dina röster kan kopplas till dig baserat 
på antalet röster (t.ex. om antalet röster överensstämmer med antalet aktier du 
innehar);  

(viii) anteckningar i stämmoprotokollet (t.ex. anmälan om avvikande mening eller vid 
utövandet av aktieägarrättigheter såsom förslagslämnande, uttalande eller vid ställande 
av frågor under bolagsstämma); och 

(ix) annan information som du eller den organisation du företräder tillhandahållit oss.  

Vårt syfte med insamlingen och behandlingen av personuppgifter är att administrera och 
fullgöra avtal, genomföra en bolagsstämma och tillhandahålla tjänster i samband därmed, 
samt att uppfylla rättsliga förpliktelser i enlighet med gällande lagar och regler.  

Vilka är de legala grunderna för behandlingen av personuppgifter?  
Vi behandlar personuppgifter när:  

(i) det är nödvändigt för att dokumentera, administrera och fullgöra avtal som vi har med 
dig; 

(ii) det är nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla våra rättsliga förpliktelser; eller 
(iii) det är i vårt berättigade intresse, t.ex. för att upprätthålla tillräcklig säkerhet och 

ordning under pågående bolagsstämma, och det intresset inte är underordnat ditt 
intresse eller  grundläggande rätt till skydd mot behandling av dina personuppgifter. 

Hur länge sparas personuppgifter?   
Personuppgifter sparas endast så länge det är nödvändigt för att fullgöra de ändamål för vilka 
uppgifterna samlades in i enlighet med denna integritetspolicy.   

Personuppgifter som enbart behandlas för att genomföra en bolagsstämma kommer i 
normalfallet att raderas kort efter bolagsstämmans avslutande. Personuppgifter gällande 
närvaro på bolagsstämma, innehav, röstning etc. som behandlas för att utföra och 
dokumentera bolagsstämman i enlighet med gällande lagstiftning sparas så länge som krävs 
eller är tillåtet i enlighet med gällande lagar och regler.  
Personuppgifter som behandlas med anledning av ditt aktieägande eller ägande av andra 
värdepapper i Serkland sparas så länge du äger aktier eller andra värdepapper i Serkland eller 
så länge som krävs eller är tillåtet i enlighet med gällande lagar och regler. 

Varifrån kommer personuppgifterna?   
Vi samlar in personuppgifter från följande källor:  

• Personuppgifter som lämnas till oss 
Vi samlar in personuppgifter direkt från individer, t.ex. när personuppgifter lämnas in via 
blanketter, e-blanketter, e-mail, via telefon eller under pågående bolagsstämma. 

• Personuppgifter vi får in från andra källor  

Vi kan samla in personuppgifter genom (i) information i offentliga register och källor; (ii) 
information från tjänsteleverantörer i samband med bolagsstämma (t.ex. juridiska rådgivare); 
eller (iii) den aktieägare du representerar eller din företrädare.  
 



Med vilka kan personuppgifterna delas?  

Överföringar inom koncernen eller till tredje part 

(i) Personuppgifterna kan komma att lämnas ut till närstående bolag eller 
samarbetspartners i den utsträckning det är nödvändigt för att vi ska kunna 
dokumentera, administrera och fullgöra avtal, uppfylla skyldigheter enligt gällande lag 
eller i samband med bolagsstämma. Vi vidtar försiktighetsåtgärder genom att enbart  
ge tillgång till den personal eller andra med ett berättigat intresse av att ta del av dessa 
och genom att uppställa avtalsrättsliga förbud mot att personuppgifterna används i 
annat syfte.  

(ii) Vi kan komma att överföra personuppgifter till brottsbekämpande organ, myndigheter, 
domstolar eller tredje part som t.ex. Polisen, Finansinspektionen eller Skatteverket, om 
vi bedömer att överföringen av personuppgifterna är nödvändig för att (i) uppfylla 
rättsliga förpliktelser i enlighet med gällande lagar och regler, eller (ii) för att utöva, 
fastställa eller försvara våra legala rättigheter. 

(iii) Vi kan komma att överföra personuppgifter till tredjepartsleverantörer och 
samarbetspartners som levererar tjänster till oss (t.ex. utomstående konsulter som 
arbetar med bolagsstämman, advokatbyråer/rådgivare eller säkerhetspersonal), som är 
eller kommer vara involverade i tillhandahållandet av tjänster till bolagsstämman eller 
som på annat sätt behöver behandla personuppgifter för det syfte som beskrivs i denna 
integritetspolicy eller som meddelats dig vid insamlandet av dina personuppgifter. 

(iv) Vi kan överföra personuppgifter till våra revisorer, rådgivare eller juridiska ombud 
samt liknande personer om det är nödvändigt för de tjänster de utför och med 
avtalsmässiga förbud att använda personuppgifterna i något annat syfte. 

Internationella överföringar av personuppgifter   
För det fall att länder utanför Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES) inte har 
dataskyddslagstiftning likvärdig vår kommer vi, vid överföring av personuppgifter till sådana 
länder, säkerställa att tillräckliga skyddsåtgärder vidtagits. För mer information om vilka 
skyddsåtgärder som vidtagits kan du kontakta oss via våra kontaktuppgifter nedan. 

Hur skyddar vi dina personuppgifter?   
Vi värnar om skyddet för dina personuppgifter. För att förhindra obehörig tillgång, 
uppgiftslämnande, förlust, ändring, oriktig användning och förstöring av dina personuppgifter, 
för att bevara informationens korrekthet och garantera lämpligt användande av informationen 
har vi infört fysiska, elektroniska, administrativa och ledningsåtgärder för att säkra 
informationen vi samlar in.  Vi använder säkerhetsprotokoll och krypteringsteknik när vi 
samlar in eller överför information såsom logins och lösenord för att förhindra 
integritetsintrång.  

Dina rättigheter   
Vi  ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. 
Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller 
komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.
  

Du har rätt att:  

(i) begära information om hur vi behandlar dina personuppgifter. Vi eftersträvar 
transparens genom att bland annat publicera denna integritetspolicy.  



(ii) begära tillgång till dina personuppgifter. Du har rätt att få tillgång till dina 
personuppgifter. Du har rätt att få ut en kopia av de personuppgifter som vi har om 
dig.	 

(iii) begära rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som 
möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig. Om sådana 
personuppgifter har lämnats till tredje part i enlighet med denna integritetspolicy 
kommer vi även att kontakta sådan tredje part och begära rättelse eller uppdatering av 
dina personuppgifter.  

(iv) begära radering av dina personuppgifter. Du har rätt att begära att dina personuppgifter 
tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan 
dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i 
exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. 

(v) begära begränsning av behandling. I vissa fall har du rätt att be oss att begränsa hur vi 
behandlar dina personuppgifter. Detta innebär att vi får lagra uppgifterna men inte 
behandla dessa ytterligare såvida du inte lämnar din tillåtelse därtill. 

(vi) begära dataportabilitet. I vissa fall har du rätt att få ut de personuppgifter vi har om dig 
i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt överföra sådana 
personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig utan hinder. 

(vii) göra invändningar. Du har rätt att invända mot att vi behandlar dina personuppgifter i 
vissa fall. 

 
Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter sker i strid med tillämplig 
dataskyddslagstiftning har du rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen.  

 
Vad händer om du väljer att inte lämna dina personuppgifter till oss?  
Om du väljer att inte lämna dina personuppgifter till oss och om personuppgifterna är 
nödvändiga för att (i) dokumentera, administrera och fullgöra avtal, (ii) uppfylla skyldigheter 
enligt gällande lag, (iii) låta dig delta vid en bolagsstämma, eller (iv) ge dig ytterligare 
information om våra tjänster, kan vi i vissa fall vara förhindrade att ange dig som ägare till 
värdepapper i Serkland, låta dig delta vid en bolagsstämma eller tillhandahålla dig de 
efterfrågade tjänsterna eller informationen. 

Ändring av integritetspolicyn   
Denna integritetspolicy kan komma att uppdateras i enlighet med förändringar i juridiska eller 
tekniska krav eller affärsmässig utveckling. Genom att kontrollera när detta policydokument 
är daterat är det möjligt att se när policyn senast uppdaterades. Vid uppdateringar som är av 
avgörande betydelse för  behandlingen av personuppgifter eller vid uppdateringar som inte är 
avgörande betydelse för behandlingen men som kan vara av avgörande betydelse för dig vars 
personuppgifter lagrats kommer information att publiceras på www.serklandinvest.com innan 
uppdateringarna börjar gälla. Vänligen betrakta den version som finns tillgänglig på vår 
hemsida som den senaste.  

Kontaktinformation   
Om frågor eller funderingar skulle uppstå kring denna integritetspolicy eller behandlingen av 
dina personuppgifter är du välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud, 
[omid.gholamifar@serklandinvest.com], eller använda våra kontaktuppgifter nedan. 

Serkland AB (publ)  
Nybrogatan 12  
114 39 Stockholm  
 


