
 
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA  

Aktieägarna i Drillcon AB (publ), 556356-3880, kallas härmed till årsstämma måndagen den 14 maj 2012 
kl. 15.00 på Nora Stadshotell, Rådstugugatan 21 i Nora. 
 
Rätt att deltaga. Anmälan 
Aktieägare som önskar delta i stämman skall (i) dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda 
aktieboken senast tisdagen den 8 maj 2012, (ii) dels anmäla sitt deltagande vid stämman till bolaget senast 
kl. 12.00 torsdagen den 10 maj 2012 under adress c/o Adv. Mats Boquist, Box 281, 691 25 Karlskoga eller 
genom e-post till advokat.boquist@boquist-partners.se. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller orga-
nisationsnummer, adress, telefonnummer samt aktieinnehav. Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör den 
skriftliga och daterade fullmakten i original insändas till bolaget i god tid före årsstämman. 
Fullmaktsblankett finns att hämta på hemsidan www.drillcon.se.  
 
Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltarens 
försorg låta inregistrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i aktieboken senast tisdagen 
den 8 maj 2012. Sådan registrering är enbart tillfällig. 
 
Förslag till dagordning: 

1. Val av ordförande vid stämman; 
2. Upprättande och godkännande av röstlängd; 
3. Godkännande av förslag till dagordning; 
4. Val av en eller två justeringsmän; 
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse; 
7. Anförande av den verkställande direktören; 
8. Beslut om  

8.1. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen; 
8.2. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen; 
8.3. ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören,  

9. Beslut om antalet styrelseledamöter, arvode till styrelsen och val av styrelse; 
10. Beslut om arvode till revisorer;  
11. Beslut om bemyndigande till styrelsen avseende kontant-, kvittnings- och/eller apportemissioner; 
12. Beslut om justeringsbemyndigande. 
13. Stämmans avslutande. 
 

Förslag till beslut 
Punkt 8.2. Utdelning 

• Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 14 öre per aktie. Styrelsen har som avstämningsdag 
föreslagit fredagen den 18 maj 2012. Beslutar stämman enligt styrelsens förslag beräknas utdelningen 
komma att utsändas av Euroclear Sweden AB onsdagen den 23 maj 2012. 
 

Punkt 9. Val av styrelse 
• Föreslås omval av Peter Zeidler, Jan Skoglund, Mikael Berglund och Esbjörn Löfstrand. Pekka 

Mikkola, Bertil Sundberg och Jonas Nordlander har avböjt omval. Till val av ny ledamot föreslås Erik 
Albinsson. Valen gäller till nästa årsstämma.  

 
Punkt 10. Beslut om arvode till revisorer 

• Val av revisor för en mandatperiod om 4 år skedde på årsstämman 2010. Valt revisionsbolag är Ernst 
& Young AB med Björn Bäckvall som huvudansvarig revisor. Arvode föreslås utgå på löpande räkning. 
 

Punkt 11. Beslut om bemyndigande till styrelsen avseende kontant-, kvittnings- och/eller 
apportemissioner 

• Styrelsen föreslår att styrelsen intill nästa årsstämma bemyndigas besluta om en eller flera emissioner. 
Betalning ska kunna ske kontant, genom kvittning eller apport med eller utan företräde för nuvarande 
aktieägare. Aktiekapitalet skall kunna öka med högst 400 000 kr genom utgivande av 10 milj. aktier.  

 
 

Nora i april 2012 
Styrelsen  


