Kallelse till extra bolagsstämma i Indentive AB
Aktieägarna i Indentive AB, org.nr 556840-2076 ("Bolaget"), kallas härmed till extra
bolagsstämma torsdagen den 26 april 2018, ca klockan 13.30 (den extra bolagsstämman
kommer hållas direkt efter Bolagets årsstämma som börjar klockan 13.00 vilket framgår
av tidigare utsänd kallelse till årsstämman) i Bolagets lokaler på Teknikringen 4C i
Linköping.
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vara registrerad i den av Euroclear
Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken senast fredagen den 20 april 2018.
Aktieägare som önskar delta på stämman ombeds att till Bolaget anmäla sitt deltagande
i stämman per e-post till stamma@indentive.se senast fredagen den 20 april 2018
klockan 12.00. Vid anmälan ombeds aktieägare uppge namn, person- eller
organisationsnummer, e-postadress, telefonnummer, antal aktier som företräds samt
eventuella ombud och biträden som ska delta.
Aktieägare som har sina aktier i depå hos banks notariatavdelning, fondkommissionär
eller annan förvaltare, måste för att få delta i bolagsstämman tillfälligt registrera aktierna
i eget namn. Sådan registrering ska vara verkställd hos Euroclear senast fredagen den
20 april 2018. Aktieägaren måste därför i god tid före denna dag kontakta sin förvaltare
och begära att aktierna omregistreras.

Ombud
Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren
undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk
person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns,
motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas fullmakten.
Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman
insändas till Bolagets postadress på Teknikringen 4C, 583 30 Linköping. Om fullmakt
och övriga behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt i original samt övriga
behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt
på Bolagets hemsida www.indentive.se och hos Bolaget och skickas kostnadsfritt till
aktieägare som begär det och uppger sin postadress alternativt e-postadress.
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Förslag till dagordning
1.

Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman.

2.

Upprättande och godkännande av röstlängd.

3.

Val av en eller två justeringsmän tillika rösträknare.

4.

Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.

5.

Godkännande av dagordning.

6.

Beslut om omstämpling av Bolagets samtliga aktier av serie A till aktier av serie
B.

7.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission med
företrädesrätt för Bolagets aktieägare.

8.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission utan
företrädesrätt för Bolagets aktieägare.

9.

Beslut om
a) emission av teckningsoptioner (incitamentsprogram)
b) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner.

10. Avslutande av stämman.
Fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen hålls
tillgängliga hos bolaget minst så lång tid före stämman som följer av lag. Kopior av
handlingarna skickas utan kostnad till aktieägare som begär det hos bolaget och uppger
sin postadress alternativt e-postadress. Handlingarna kommer även att läggas fram på
bolagsstämman.
Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 §
aktiebolagslagen.
Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till
6.469.492, varav 2.500.000 aktier av serie A och 3.969.492 aktier av serie B. Det totala
antalet röster i Bolaget uppgår till 28.969.492.

Linköping i april 2018
Styrelsen i Indentive AB

INDENTIVE AB
Teknikringen 4c, 583 30 Linköping, Sweden
+46 13 465 85 00 | info@indentive.se | indentive.se

