
VÄLKOMMEN TILL INVESTORS ÅRSSTÄMMA!
Årsstämman i Investor AB (publ)

äger rum tisdagen den 6 maj 2014  

klockan 15.00 på City Conference Centre, 

Barnhusgatan 12-14, Stockholm.

Inregistrering till årsstämman börjar klockan 13.30. 

I år bjuder vi in till ”Investordialogen” med start klockan 14.00, 

där Investors styrelseordförande Jacob Wallenberg och 

verkställande direktör Börje Ekholm finns tillgängliga för 

dialog och frågor. Enklare förtäring serveras före årsstämman 

samtidigt som representanter från ett urval av Investors 

innehav kommer att finnas på plats.

Kallelse till årsstämman har skett genom publicering på 

Investors webbplats, www.investorab.com, den 26 mars 2014 

och genom publicering i Post- och Inrikes Tidningar den  

28 mars 2014.  

Anmälan
Rätt att delta i årsstämman har den som
dels  är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken 

tisdagen den 29 april 2014
dels  anmält sig till bolaget senast tisdagen den 29 april 2014, via 

Investors webbplats, www.investorab.com, eller per telefon 
08-611 29 10 eller under adress Investor AB, Årsstämman,  
103 32 Stockholm. Vänligen uppge vid anmälan namn, person-
nummer, adress, telefonnummer samt eventuella biträden.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller 
annan förvaltare, måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, begära 
att vara införd i aktieboken hos Euroclear Sweden AB tisdagen den 29 
april 2014. Aktieägare bör underrätta förvaltaren härom i god tid före 
denna dag.

Ombud m m
Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för sådant 
ombud. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia 
av registreringsbevis för den juridiska personen, som utvisar behörighet 
att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt 
registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas till Investor AB, 
Årsstämman, 103 32 Stockholm. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på 
Investors webbplats, www.investorab.com.
 
Förslag från enskild aktieägare som ska behandlas på årsstämman
Aktieägaren Aktiebolagstjänst Leif Malmborg AB har föreslagit att 
årsstämman ska besluta att bolaget ska gå i likvidation och att Leif 
Malmborg ska föreslås till likvidator.

Tillhandahållande av kallelse och övriga handlingar inför årsstämman
Kallelse till årsstämman samt fullständiga förslag jämte tillhörande 
handlingar finns tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, 
www.investorab.com, samt kommer att sändas kostnadsfritt till de 
aktieägare som begär det hos bolaget per telefon 08-611 29 10 eller 
under adress Investor AB, Årsstämman, 103 32 Stockholm. Förslaget 
avseende riktlinjer för lön och annan ersättning samt program för 
långsiktig aktierelaterad lön kommer även att sändas kostnadsfritt  
till de aktieägare som anmält sig till årsstämman.

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, revisorsyttrande  
om tillämpning av riktlinjer för lön och annan ersättning, styrelsens 
yttrande enligt 19 kap 22 § aktiebolagslagen samt förslag från 
aktieägaren Aktiebolagstjänst Leif Malmborg AB avseende likvidation, 
kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats,  
www.investorab.com, senast från och med den 15 april 2014 samt 
kommer att sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det  
hos bolaget per telefon 08-611 29 10 eller under adress Investor AB, 
Årsstämman, 103 32 Stockholm.

Stockholm i mars 2014
Investor AB (publ)
Organisationsnummer 556013-8298

Välkommen!

Investor, som bildades av familjen Wallenberg för nästan hundra år sedan,
är en ledande ägare av Nordenbaserade internationella kvalitetsbolag. Genom
styrelserepresentation, vår industriella kunskap, vårt nätverk och finansiella
styrka, strävar vi efter att göra våra bolag best-in-class. Våra innehav inkluderar 
SEB, Atlas Copco, ABB, Ericsson och Mölnlycke Health Care.

Våra innehav:


