Vitec kallar till extra bolagsstämma
Aktieägarna i Vitec Software Group AB (publ) (”Vitec”) kallas härmed till extra
bolagsstämma måndagen den 10 november 2014 kl. 15.00 i Vitecs lokaler på
Tvistevägen 47a i Umeå.
Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall dels vara införda i den av
Euroclear förda aktieboken senast den 3 november 2014 (avstämningsdag 4
november) och dels anmäla sin avsikt att delta senast onsdagen den 5 november kl
15.00 via E-post: bolagsstamma@vitec.se eller på tel 090-15 49 00 eller. I anmälan
anges namn, person-/organisationsnummer och telefonnummer dagtid.
Aktieägares rätt vid bolagsstämma får utövas av ombud. Skriftlig fullmakt skall
redovisas i original. Den som företräder juridisk person skall dessutom bifoga kopia
på registreringsbevis som utvisar behörig firmatecknare. Fullmakt sänds in samtidigt
med anmälan till stämman. Aktieägare som avser att medföra biträde ombeds
meddela detta i samband med anmälan.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, i god tid före den 4
november 2014 genom förvaltares försorg, tillfälligt registrera aktierna i eget namn för
att erhålla rätt att delta vid stämman. Fullständiga handlingar finns fr.o.m. den 16
oktober tillgängliga på bolagets kontor i Umeå. De aktieägare som önskar ta del av
handlingarna kan anmäla detta till bolaget, så kommer materialet att sändas till dem
med posten utan kostnad för mottagaren.
I bolaget finns 5 798 327 aktier uppdelat på 800 000 A-aktier med 10 röster vardera
och 4 998 327 B-aktier med en röst vardera. Det totala antalet röster uppgår till
12 998 327.
Förslag till dagordning
1. Upprättande och godkännande av röstlängd.
2. Val av ordförande på stämman.
3. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning.
4. Val av en eller två protokolljusterare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Beslut
a) Om utgivande av konvertibla skuldebrev till Vitec-koncernens anställda. Syftet
med emissionen är att öka medarbetarnas intresse för företaget. Se separat
dokument.
7. Övriga frågor.
8. Stämmans avslutande.

