
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 

Aktieägarna i Bure Equity AB (pub/) kallas till årsstämma tisdagen den 7 maj 2019 kl. 16.00 på /VA 
Konferenscenter, Wallenbergsalen, Grev Turegatan 16, Stockholm. Entren öppnas kl. 15.00. 

På stämman kommer vi att uppmärksamma Bures 25-årsfironde 2018. Ulf Petersson, författaren till boken 
"Bure från Staten till Kapitalet': berättar mer om Bures dramatiska tillblivelse och spännande resa. Historien 

om striden kring löntagarfonderna visas i en kort film framtagen till jubileet. 

Kaffe serveras före stämman och en buffe därefter. 

Anmälan 

Aktieägare, som önskar delta vid årsstämman, skall 

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 30 april 2019, 

dels anmäla sitt deltagande hos bolaget under adress Bure Equity AB, Nybrogatan 6, 114 34 Stockholm, per tel. 
08-614 00 20, per fax 08-614 00 38 eller per e-post: arsstamma@bure.se senast den 30 april 2019 kl. 12.00.

Vid anmälan skall namn, adress, telefonnummer och person- eller organisationsnummer samt uppgift om 
eventuellt biträde (högst 2 st.) anges. Anmälda stämmodeltagare kommer att erhålla ett inträdeskort, som 
medtas och uppvisas vid ingången till stämmolokalen. 

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, begära att 
tillfälligt föras in som ägare i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägaren bör underrätta förvaltaren härom 
i god tid så att införing i aktieboken har skett senast den 30 april 2019. 

Aktieägare som önskar företrädas av ombud, skall utfärda daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktens 
giltighetstid får vara högst fem år om så särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. 
Fullmakten i original bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Den som 
företräder juridisk person skall bifoga kopia av aktuellt registrerings bevis eller annan tillämplig handling. 
Full maktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida www.bure.se och skickas till de aktieägare som så begär 
och uppger sin adress. 

Ärenden 

1. Öppnande av stämman

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Val av en eller två justerare

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Anförande av verkställande direktören

8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och
koncernrevisionsberättelse

9. Beslut

a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och 
koncernbalansräkning

b) om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter som skall väljas av stämman

11. Fastställande av arvode åt styrelsen

12. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

13. Val av revisor

https://www.bure.se/wp-content/uploads/sites/23/2019/03/FULLMAKT-Bure-7-maj-2019.pdf
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