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Anmälan till årsstämma i Sectra AB 
 
______________________________  _____________________________ 
Aktieägarens namn (v g texta)    Eventuella biträden (endast antal)  
 
 
______________________________  _____________________________ 
Personnummer/organisationsnummer   Telefonnummer dagtid  
 
 
______________________________  _____________________________ 
Utdelningsadress      Postnummer och ort  
 
Anmälan till årsstämman den 8 september 2014 kl. 15:30 på Collegium, Teknikringen 7 i 
Linköping kan ske på något av följande sätt: 
- via e-post info@sectra.se. 
- skriftligen till adress Sectra AB, ”Årsstämma 2014”, Teknikringen 20, 583 30 Linköping. 
- per telefon 013 - 23 52 00. 

Vid anmälan ska uppgift lämnas om aktieägares namn, person-/organisationsnummer, adress, 
telefonnummer och aktieinnehav samt, i förekommande fall, uppgift om ombud eller biträde 
(högst två).  

Sker deltagande med stöd av fullmakt bör denna insändas i samband med anmälan om deltagande i 
bolagsstämman. Fullmaktsformulär återfinns på nästa sida. 
 
Rätt att delta  
Aktieägare ska för att få delta vid årsstämman dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB 
förda aktieboken den 2 september 2014, dels anmäla sig hos bolaget senast den 2 september 2014 
kl. 16:00.   

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 2 september 2014, 
genom förvaltares försorg, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att kunna delta vid 
årsstämman. 
 
Handlingar  
Styrelsens och aktieägares fullständiga förslag till beslut kommer senast från och med den 
18 augusti 2014 att hållas tillgängliga på bolagets kontor i Linköping samt på bolagets hemsida 
www.sectra.se under Investor/Corporate Governance/Generall Meetings.  
 
Jag önskar få fullständiga handlingarna översända med post:    Ja  /  Nej 
 
Adress:_________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
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FULLMAKT  
 
Undertecknad aktieägare i Sectra AB (publ) (”Sectra”), befullmäktigar härmed  
 
 
______________________________  _____________________________ 
Ombudets namn      Telefonnummer dagtid  
 
______________________________  _____________________________ 
Utdelningsadress      Postnummer och ort 
 
att vid årsstämma i Sectra den 8 september 2014 företräda och rösta för samtliga av 
aktieägaren innehavda aktier i Sectra och även i övrigt utöva alla härmed förenade 
befogenheter på bolagsstämman.   
 
 
______________________________  _____________________________ 
Ort och datum      Aktieägarens underskrift/firmateckning  
 
 
______________________________  _____________________________ 
Aktieägare      Namnförtydligande  
 
 
______________________________  _____________________________ 
Aktieägarens person - eller   Telefonnummer dagtid 
organisationsnummer 
 
 
 
Fullmakten i original bör sändas till Sectra AB, ” Årsstämma 2014”, Teknikringen 20, 583 30 
Linköping, i samband med anmälan om deltagande vid stämman. Aktieägare som är juridisk 
person ska tillsammans med fullmakten insända bestyrkt kopia av behörighetshandling såsom 
registreringsbevis eller motsvarande handling.  
 
Observera att anmälan om aktieägares deltagande vid bolagsstämman ska ske även om 
aktieägare önskar utöva sin rösträtt vid bolagsstämman genom ombud. Inskickat 
fullmaktsformulär gäller inte som anmälan till bolagsstämman. 


