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Guideline Geo vidtar försiktighetsåtgärder inför 
årsstämman 2020 

(NGM: GGEO) Guideline Geo AB (publ), noterat på NGM Main Regulated, vidtar 
försiktighetsåtgärder inför bolagets årsstämma 2020.  
 
Styrelsen för Guideline Geo har beslutat att vidta försiktighetsåtgärder gällande årsstämman, som 
i enlighet med kallelse kommer att avhållas den 14 maj 2020 på Marabouparkens 
konferensanläggning, Löfströms allé 7–9, 172 66 Sundbyberg.  
 
Av omtanke om aktieägare, styrelseledamöter, medarbetare samt övriga berörda har vi, med 
anledning av coronavirusets spridning i samhället, beslutat att anpassa arrangemanget vid vår 
årsstämma. Av försiktighetsskäl kommer årsstämman att begränsas i omfattning så långt det går 
samtidigt som aktieägarnas rättigheter tas i beaktande. Detta innebär följande: 

• Inpassering till stämmolokalen sker först kl 15:30, det vill säga 30 minuter före stämmans 
öppnande. 

• Antalet närvarande styrelseledamöter, bolagsledning samt icke aktieägare kommer att 
begränsas. 

• VD kommer ej att hålla anförande på stämman, ett inspelat anförande kommer istället att 
läggas upp på bolagets hemsida kl 12:00 den 14 maj 2020. Övriga anföranden kommer att 
kortas ned. 

• Det kommer inte att hållas någon generell frågestund utan frågorna på stämman kommer 
att koncentreras till beslutspunkterna på dagordningen. 

• Ingen förtäring serveras. 
 
För att värna om allas vår hälsa uppmanar vi också alla aktieägare att i första hand företrädas via 
ombud under årets stämma. Följande personer kommer att delta vid stämman och kan agera 
ombud om så önskas (kontaktuppgifter finns på Guideline Geos hemsida); 

• Magnus Trast, ordförande i Guideline Geos valberedning 

• Björn Persson, ledamot i Guideline Geos valberedning 
 
Instruktioner om hur man nyttjar ombud finns i kallelse till bolagets årsstämma samt på Guideline 
Geos hemsida, https://www.guidelinegeo.com/sv/bolagsstamma/.  
 
 

Stockholm 30 april 2020 

https://www.guidelinegeo.com/sv/bolagsstamma/
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Guideline Geo följer den fortsatta utvecklingen och kommer vid behov att på sin hemsida, 
www.guidelinegeo.com, uppdatera informationen om vilka ytterligare åtgärder som eventuellt 
vidtas i samband med årsstämman. 
 
 
Styrelsen  
Guideline Geo AB (publ) 
 

För ytterligare information kontakta: 
Mikael Nolborg, VD, Guideline Geo AB (publ), tel. +46 70 836 99 00 
Rikard Olofsson, Ekonomichef, Guideline Geo AB (publ), tel. +46 8 557 613 02 
www.guidelinegeo.com  
 

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 

den 30 april 2020 klockan 11:00 CEST. 
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