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Pressmeddelande 

   

 

Kallelse till årsstämma i Loomis AB (publ) 

Aktieägarna i Loomis AB kallas härmed till årsstämma tisdagen den 6 maj 2014, 
kl 17.00 i Grünewaldsalen, Stockholms Konserthus, ingång Kungsgatan 43, 
Stockholm. Registrering till årsstämman börjar kl. 16.00. 

Rätt till deltagande i stämman 

Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman ska: 

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per tisdagen den 29 april 2014,  

dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Loomis AB, ”Årsstämma”, Box 7839, 
103 98 Stockholm, per telefon 08-402 90 72 eller via bolagets hemsida www.loomis.com, senast 
tisdagen den 29 april 2014 helst före kl. 16.00. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, 
personnummer (organisationsnummer), adress och telefonnummer. Fullmaktsformulär hålls 
tillgängligt på bolagets hemsida www.loomis.com och skickas per post till aktieägare som 
kontaktar bolaget och uppger sin adress. Ombud samt företrädare för juridisk person ska inge 
behörighetshandling före stämman. Fullmakt får inte vara äldre än 1 år, om det inte anges längre 
giltighetstid i fullmakten (högst 5 år). Som bekräftelse på anmälan översänder Loomis AB ett 
inträdeskort som ska uppvisas vid inregistrering till stämman. 

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan 
förvaltare måste, för att ha rätt att deltaga i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn 
hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd per tisdagen den 29 april 
2014 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum. 

Ärenden på stämman 

Som framgår av bifogad kallelse föreligger bland annat följande förslag avseende ärenden på 
stämman: 

 Styrelsen har föreslagit att utdelning ska lämnas med 5,00 kronor per aktie. 

 Omval av styrelseledamöterna Alf Göransson, Jan Svensson och Ulrik Svensson, Ingrid 
Bonde och Cecilia Daun Wennborg samt nyval av Jarl Dahlfors. 

 Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. 

 Införandet av ett incitamentsprogram för 300 nyckelpersoner inom Loomis. Närmare 
villkor framgår av bifogade kallelse. 
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Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på www.loomis.com. 
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