KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I WIFOG AB (PUBL)
Aktieägarna i Wifog AB, org.nr 556572-4621, kallas härmed till extra bolagsstämma
den 5 augusti, kl. 12.30 på No 18 på Centralplan 15, Stockholm.
Rätt att delta vid bolagstämman
Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden
AB förda aktieboken den 30 juli 2019, dels anmäla sig till bolagsstämman senast den 30 juli 2019, per post till
Wifog AB, Mailbox 155, 111 73 Stockholm, eller per e-post till info@wifog.com. Vid anmälan ska namn,
person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer och uppgift om eventuella biträden (högst
två) samt eventuellt ombud uppges.
Ombud
Ombud samt företrädare för juridiska personer ombeds att i god tid före bolagsstämman till bolaget inge
fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Fullmakten och registreringsbeviset
får inte vara äldre än ett år per dagen för bolagsstämman, dock att fullmaktens giltighetstid får vara längst fem
år från utfärdandet om detta särskilt anges. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på bolagets webbplats,
www.wifog.com, vilket kommer tillsändas de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i bolagsstämman begära att
tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan inregistrering, så kallad
rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast den 29 juli 2019, vilket innebär att aktieägaren i god tid före
detta datum måste underrätta förvaltaren härom.
Förslag till dagordning
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Stämmans öppnande
Val av ordförande vid stämman
Upprättande och godkännande av röstlängd
Godkännande av dagordning
Val av en eller två justeringsmän
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Val av styrelse
Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT
Val av styrelse
Bakgrund: Nuvarande ordförande Mikael König önskar entledigas från styrelsen för att frigöra tid för övriga
uppdrag. Som ersättare som ordförande föreslås Fredrik Crafoord. Ersättare till Mikael König avses presenteras
senast på årsstämman.
________________
Övriga handlingar
Aktieägare har rätt att begära att styrelsen och den verkställande direktören ska lämna upplysningar i enlighet
med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen, med undantag för den begränsning som framgår av 7 kap 57 §
aktiebolagslagen.

Stockholm i juli 2019
WIFOG AB
Styrelsen

