
 
  

ÅRSSTÄMMA I AB INDUSTRIVÄRDEN 
AB Industrivärden (publ), org.nr 556043-4200, har kallat till årsstämma den 6 maj 2014 
kl. 14.00 i Vinterträdgården på Grand Hotel i Stockholm, med ingång i hörnet 
Stallgatan/Blasieholmsgatan. Inregistrering börjar kl. 13.00 varvid några av 
Industrivärdens innehavsbolag presenterar sina verksamheter. Med anledning av 
Industrivärdens 70-årsjubileum 2014 serveras en jubileumstallrik efter stämmans 
avslutande. 

Anmälan 
Rätt att delta i årsstämman har den som  

• dels är införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken 
den 29 april 2014, 

• dels har anmält sig till bolaget senast den 29 april 2014.  

Anmälan görs per post till AB Industrivärden (publ), Box 5403, 114 84 Stockholm, eller 
per telefon 08-666 64 00, eller per fax 08-661 46 28, eller per e-post som skickas till 
agm@industrivarden.se, varvid erfordras bolagets e-post-bekräftelse (vid vardagar inom 
ett dygn) på att anmälan har mottagits. Anmälan kan även göras via formulär på 
Industrivärdens hemsida www.industrivarden.se. Vid anmälan ska uppges namn, 
personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt antalet 
eventuella biträden.  

Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar måste vara tillgängliga 
vid stämman, och bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, ha kommit bolaget 
tillhanda senast den 29 april 2014.  

Förvaltarregistrerade aktier 
Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i 
stämman, utöver anmälan om deltagande, genom förvaltares försorg låta inregistrera 
aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i aktieboken den 29 april 2014. 
Sådan registrering kan vara tillfällig. Aktieägare som önskar inregistrera sina aktier i 
eget namn bör underrätta förvaltaren i god tid före den 29 april 2014. 

Kallelse 
Kallelse har skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att 
kallelsen hålls tillgänglig på bolagets hemsida, www.industrivarden.se. Kallelsen 
skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin 
postadress. Sådan begäran kan framställas på samma sätt som anmälan till stämman ska 
göras enligt ovan. 
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De ärenden som ska behandlas på stämman framgår av kallelsen. Aktieägaren Thorwald 
Arvidsson föreslår årsstämman att besluta om sådan ändring av bolagsordningen som 
avses i aktiebolagslagen 7 kap. 43 och 45 §§ och som försämrar ett helt aktieslags rätt. 
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