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KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CONTEXTVISION AB (PUBL)  

Årsstämma (ordinarie bolagsstämma) hålls onsdag den 13 juni 2012, kl. 17.00 i bolagets lokaler, 
Kungsgatan 50, Stockholm.  

ANMÄLAN MM 

Aktieägare som vill delta i stämman med rösträtt skall 
 
• dels vara registrerad som aktieägare i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden 

AB (tidigare VPC AB) den 7 juni 2012, tillfällig registrering för aktieägare registrerade vid 
Norska Verdipapirsentralen (VPS) görs hos DNB Bank ASA, se nedan; 

• dels skriftligen ha anmält sig till bolaget senast den 7 juni 2012, kl. 12.00 (via mail: 
bengt.hunyadi@contextvision.se, fax: 08-750 54 94 eller post: Kungsgatan 50, 111 35 
Stockholm).  

 
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier i Sverige måste tillfälligt omregistrera aktierna i 
eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear 
Sweden AB senast den 7 juni 2012. Detta innebär att aktieägare som önskar göra sådan registrering i 
god tid före den 7 juni 2012 måste meddela sin önskan härom till förvaltaren. 
 
Speciellt för aktieägare registrerade vid Norska Verdipapirsentralen (VPS) 
 

• Aktieägare registrerade vid Norska Verdipapirsentralen (VPS) som inte är registrerade vid 
Euroclear Sweden AB, Sverige, och önskar bli röstberättigade vid årsstämman måste göra 
anmälan härom till DNB Bank ASA senast 4 juni 2012 kl 12.00 lokal tid. Anmälan sker på 
särskild anmälningsblankett som skickas med post till aktieägarna och även tillhandahålls på 
bolagets hemsida. Anmälan skickas till DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Stranden 21, N-
0021 Oslo, eller per fax.: +47-22 94 90 20.  

• DNB Bank ASA kommer tillfälligt att inregistrera aktierna hos Euroclear Sweden AB i 
aktieägarens namn. Aktieägare registrerade vid VPS måste därutöver anmäla sig hos bolaget 
enligt ovan för att erhålla rösträtt vid årsstämman. Aktieägare registrerade vid VPS som endast 
har anmält sig hos bolaget får delta i årsstämman utan rösträtt. 

 
 
 
 
 
Bolaget har vid tiden för utfärdande av kallelsen till årsstämman totalt 7 736 750 aktier, motsvarande 
totalt 7 736 750 röster. Bolaget äger inga egna aktier. 
 
Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära vissa upplysningar från styrelsen och 
verkställande direktören enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen. 
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DAGORDNING  

1. Val av ordförande på stämman 
2. Upprättande och godkännande av röstlängd 
3. Val av en eller två justeringsmän 
4. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad 
5. Godkännande av dagordning 
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och 

koncernrevisionsberättelse. 
7. Beslut: 

- Om fastställande av balansräkning och resultaträkning samt koncernbalansräkning och 
koncernresultaträkning. 

- Om dispositioner av resultatet enligt den fastställda balansräkningen. 
- Om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör. 

8. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer. 
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.  
10. Val av styrelse. 
11. Stämman avslutas. 
 
Utdelning (punkt 7) 
Styrelsen föreslår ingen utdelning.  
 
Arvode till styrelse och revisorer, val av styrelse mm (punkt 8 - 10) 
Förslag avseende arvode till styrelse och revisorer, antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 
samt val av styrelse är oförändrat jämfört med föregående år. 
Det innebär att som arvode till ordföranden Erik Danielsen föreslås 200.000 SEK och som arvode till 
ledamoten Karin Bernadotte föreslås 100.000 SEK. Beträffande övriga ledamöter föreslås att inget 
arvode ska utbetalas. Arvode till revisorer ska utgå enligt löpande räkning. 
Omval föreslås av styrelseledamöterna Erik Danielsen, Magne Jordanger, Sven Günther-Hanssen, 
Martin Hedlund och Karin Bernadotte. 
Det föreslås att antalet styrelseledamöter ska vara 5 och antalet styrelsesuppleanter ska vara 0. 
Revisorer valdes för en fyraårsperiod vid årsstämman 2009 varför revisorsval inte är aktuellt vid denna 
årsstämma. 
 
 

----------------- 
 
Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget och koncernen samt fullmaktsformulär 
kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Kungsgatan 50, Stockholm, samt på bolagets 
hemsida, www.contextvision.se, från och med den 4 maj 2012 och skickas även till de aktieägare som 
begär det och uppger sin postadress. 
 
 
 
Stockholm i april 2012 
CONTEXTVISION AB (PUBL) 
Styrelsen 


