
  

 

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL) 
 
Guideline Geo AB (publ), org nr 556606-1155, håller extra bolagsstämma tisdagen den 27 oktober 

2015 klockan 14.00 på hotell Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23 i Stockholm. 

 
RÄTT TILL DELTAGANDE I STÄMMAN  
 
Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda 
aktieboken onsdagen den 21 oktober 2015, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast onsdagen den 
21 oktober 2015. Anmälan ska ske skriftligen via e-post till stamma@guidelinegeo.com eller via post till 
Guideline Geo AB (publ), Löfströms Allé 6A, 172 66 Sundbyberg. Vid anmälan ska namn, person- eller 
organisationsnummer, adress, telefonnummer, registrerat aktieinnehav samt eventuellt ombud anges. 
Fullmaktsformulär hålls tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.guidelinegeo.com. 
Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar måste vara tillgängliga vid stämman, och 
bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, skickas in till Bolaget senast onsdagen den 21 
oktober 2015. Fullmakt måste uppvisas i original. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges 
längre giltighetstid i fullmakten (högst fem år).  
 
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste per onsdagen den 21 oktober 2015 genom 
förvaltares försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att få delta vid stämman. Sådan 
aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före nämnda dag.  
 
ÄRENDEN PÅ STÄMMAN  
 
Förslag till dagordning  
1. Bolagsstämmans öppnande 

2. Val av stämmoordförande 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd 

4. Val av en eller två justeringsmän 

5. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad 

6. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande 

7. Stämmans avslutande 

 
Förslag från aktieägaren CodeRight AB 
Stämman har sammankallats på begäran av aktieägaren CodeRight AB som per dagen för kallelsen 
innehade cirka 18,7 procent av aktierna i Guideline Geo AB (publ). CodeRight AB kommer att presentera 
sitt förslag avseende val av styrelseledamöter och styrelseordförande senast vid den extra 
bolagsstämman.  
 
RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR  
 
Aktieägare erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.  
 
UPPGIFT OM ANTALET AKTIER OCH RÖSTER 
 
Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 7 505 179. Bolaget 
innehar 439 712 egna aktier. 
  

_____________________ 
 

Stockholm i september 2015 
Styrelsen 

GUIDELINE GEO AB (PUBL) 

http://www.guidelinegeo.com/

