
  

 
 

 
Cision är den ledande leverantören av molnbaserad mjukvara, tjänster och verktyg inom PR för marknads- och PR-ansvariga. 
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kommunikation. Journalister, bloggare och andra opinionsbildare använder Cisions verktyg för att utforska uppslag till reportage, 
följa trender och bevaka sin mediebild. Cision finns i Europa, Nordamerika samt Asien. Cision AB är noterat på Stockholmsbörsen 
och omsatte cirka 0,9 miljarder SEK 2013. Mer information finns på www.cision.com. 

 

   
 

PRESSMEDDELANDE 
Stockholm 2014-04-25 

 

Styrelsens kommentar till dubbla kallelser till extra bolagsstämma och till 
årsstämma i Cision AB (publ) 

   
Med anledning av att styrelsen för Cision idag kallat till såväl årsstämma som till en extra bolagsstämma, 
vill styrelsen ge följande förklaring. 
  
Två olika bolagsstämmor kommer att hållas, dels en extra bolagsstämma den 20 maj, dels en årsstämma 
den 27 maj 2014. 
  
Kallelsen till årsstämman har tidigare aviserats och anpassats till de tidsfrister som gäller för sådan kallelse. 
En kallelse till en extra bolagsstämma kan ske med kortare kallelsetid och av det skälet kan en extra 
bolagsstämma tidigareläggas i förhållande till årsstämman.  
 
Anledningen till den extra bolagsstämman är en begäran från aktieägaren Blue Canyon Holdings AB, ett 
bolag kontrollerat av GTCR Investment X AIV Ltd. och som innehar aktier motsvarande ca 63,4 procent 
eller mer av aktierna och rösterna i Cision. I sin begäran om en extra bolagsstämma den 20 maj har Blue 
Canyon Holdings angett att enda ärendet är val av ny styrelse, oaktat att styrelseval likväl kommer att ske 
på årsstämman den 27 maj 2014. 
  
Cisions styrelse har underrättats om att Blue Canyon Holdings AB avser att presentera förslag till beslut 
avseende samtliga beslutspunkter där det idag saknas beslutsförslag  senast vid respektive stämma. 
  
För att ta del av fullständiga kallelser till extra bolagsstämma samt årsstämma, se separata 
pressmeddelanden. 

_________________ 
 

Stockholm, 25 april 2014 
 

Styrelsen i Cision AB (publ) 
 
 

För ytterligare information vänligen kontakta: 
Hans-Erik Andersson, Styrelseordförande Cision 

Nås via Angela Elliot 

angela.elliot@cision.com, telefon +46 (0)8 507 410 11 

Cision AB (publ) 
Box 24194 
104 51 Stockholm 
Org.nr: 556027-9514 
Telefon: 08 507 410 00 
http://corporate.cision.com/sv  
 
 
Informationen är sådan som Cision AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden (SFS 2007:528) och/eller lagen om 
handel med finansiella instrument (SFS 1991:980). Informationen lämnades för offentliggörande den 25 april 2014 klockan 08:30. 
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