EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AB INDUSTRIVÄRDEN
AB Industrivärden (publ) (org. nr. 556043-4200) har kallat till extra bolagsstämma i
Näringslivets Hus på Storgatan 19 i Stockholm, onsdagen den 9 februari 2011 kl. 11.30.
Kallelse har skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och 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 skall göras enligt nedan.
Ärende på stämman
Styrelsen har den 11 januari 2011 fattat beslut – under förutsättning av bolagsstämmans
godkännande – om en emission av konvertibler om högst 550 miljoner euro med löptid till år
2017. Emissionen skall enligt beslutet ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Det
huvudsakliga ärendet på denna extra bolagsstämma är att stämman skall besluta om stämman
skall godkänna styrelsens beslut.
Styrelsens fullständiga beslut är publicerat på bolagets hemsida www.industrivarden.se.
Beslutet skickas utan kostnad för mottagaren till den aktieägare som begär det och uppger sin
postadress.
Registrering och anmälan
Rätt att deltaga i stämman har den som
•

är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 3 februari
2011, och

•

har anmält sig till bolaget senast torsdagen den 3 februari 2011. 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 agm@industrivarden.se,
varvid erfordras bolagets e-post-bekräftelse (inom ett dygn) på att anmälan har
mottagits. Anmälan kan även göras på formulär på Industrivärdens hemsida
www.industrivarden.se. Vid anmälan skall uppges namn, personnummer eller
organisationsnummer, adress och telefonnummer.

Förvaltarregistrerade aktier
Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att deltaga i stämman, genom
förvaltares försorg låta inregistrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad
torsdagen den 3 februari 2011 i aktieboken. Sådan registrering kan vara tillfällig. Aktieägare
som önskar inregistrera sina aktier i eget namn bör underrätta förvaltaren i god tid före den
3 februari 2011.
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