
Årsstämma Investor
Årsstämma i Investor AB (publ),  
org.nr 556013-8298 (säte: Stockholm),  
äger rum onsdagen den 5 maj 2021.

Kallelsen finns tillgänglig på Investors hemsida,  
www.investorab.com, och sänds utan kostnad till de 
aktieägare som begär det hos bolaget per telefon  
08-611 29 10 eller via adress Investor AB, Årsstämman, 
103 32 Stockholm. 

Registrering och anmälan
En aktieägare som önskar delta i årsstämman ska 
dels  vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear 

Sweden AB framställda aktieboken avseende 
förhållandena tisdagen den 27 april 2021, 

dels  anmäla sig genom att avge sin förhandsröst enligt 
instruktionerna under rubriken Förhandsröstning så att 
förhandsrösten är Euroclear Sweden AB tillhanda 
senast tisdagen den 4 maj 2021.

För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare 
som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla 
sig till årsstämman, låta registrera aktierna i eget namn så  
att aktieägaren blir upptagen i aktieboken per tisdagen den 
27 april 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. 
rösträttsregist rering) och begärs hos förvaltaren enligt för-
valtarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestäm-
mer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast torsdagen den 
29 april 2021 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Investor, som grundades av familjen Wallenberg 1916, är en engagerad ägare av högkvalitativa globala företag. Vi har ett långsiktigt investerings
perspektiv. Genom styrelserepresentation, industriell erfarenhet, vårt nätverk och finansiella styrka, arbetar vi för att våra företag ska uppnå eller 
bibehålla positionen bestinclass. Våra innehav inkluderar ABB, Atlas Copco, Ericsson, Mölnlycke och SEB.

Förhandsröstning
Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att 
rösta på förhand. För förhandsröstning ska ett särskilt formulär 
användas. Formuläret finns tillgängligt på Investors hemsida, 
www.investorab.com. Förhandsröstningsformuläret gäller som 
anmälan. Det ifyllda formuläret måste vara Euroclear Sweden AB 
tillhanda senast tisdagen den 4 maj 2021. 

Ifyllt formulär kan skickas med post till Investor AB, c/o Euroclear 
Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller med e-post till 
GeneralMeetingService@euroclear.com. Aktieägare som är 
 fysiska personer kan även avge förhandsröst elektroniskt genom 
verifiering med BankID via Euroclear Sweden ABs hemsida, 
https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy. Ytterligare anvisningar 
och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

För information om hur personuppgifter behandlas, se:  
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-
bolagsstammor-svenska.pdf   

På grund av covid19 genomförs årsstämman endast genom 
förhandsröstning. Information om de av årsstämman fattade 
besluten offentliggörs den 5 maj 2021 så snart utfallet av 
förhandsröstningen är sammanställd. Inför årsstämman kan 
aktieägare skicka in frågor till InvestorAGM@investorab.com 
fram till och med den 25 april 2021, med skriftligt svar från 
bolaget senast den 30 april 2021.

En förinspelad frågestund med Investors ordförande och vd, 
där de diskuterar det gångna året samt svarar på ett antal 
inkomna frågor, kommer att läggas ut på Investors hemsida 
den 3 maj 2021. Därtill kommer ordförande och vd även  
finnas tillgängliga för att svara på frågor vid en direktsänd 
telefon konferens den 3 maj 2021 via hemsidan. 


