
AB Novestra (publ) 
 
Aktieägarna i AB Novestra (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 
8 februari 2012 klockan 16.00 i Advokatfirman Vinges lokaler, Smålandsgatan 20, 
Stockholm 
 
Rätt att delta i bolagsstämman 
Aktieägare som önskar delta i stämman ska 
- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 2 februari 2012, 
- dels anmäla sig hos bolaget senast klockan 16.00 torsdagen den 2 februari 2012. 
 
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste för att 
äga rätt att delta i stämman tillfälligt låta registrera om aktierna i eget namn. Sådan registrering måste 
vara verkställd hos Euroclear Sweden AB torsdagen den 2 februari 2012, vilket innebär att 
aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren. 
 
Anmälan att delta i bolagsstämman 
Anmälan om deltagande i bolagsstämman kan ske skriftligen till AB Novestra, Norrlandsgatan 16, 
111 43 Stockholm, per telefon 08-545 017 50, per fax 08-545 017 60 eller via e-post 
(info@novestra.com). Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, 
telefonnummer och aktieinnehav samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud 
och/eller biträde. Till anmälan ska därtill, i förekommande fall, bifogas fullständiga 
behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud. 
 
Ombud m m 
Aktieägare som avser att låta sig företrädas genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. 
Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande 
för den juridiska personen bifogas. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den 
längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmakten i original 
samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till AB Novestra, 
Norrlandsgatan 16, 111 43 Stockholm. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats 
(www.novestra.com). 
 
Antal aktier och röster 
Per dagen för denna kallelse finns totalt 37 187 973 aktier och röster i bolaget. Bolaget innehar inga 
egna aktier. 
 
Rätt att begära upplysningar 
Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. 
 
Förslag till dagordning 
1. Stämmans öppnande 
2. Val av ordförande vid stämman 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd 
4. Godkännande av dagordningen 
5. Val av en eller två justeringspersoner 
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
7. Förslag till beslut om bemyndigande avseende förvärv och överlåtelse av egna aktier 
8. Stämmans avslutande 
 

Förslag till beslut om bemyndigande avseende förvärv och överlåtelse av egna aktier 
(ärende 7) 
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse 
av egna aktier i huvudsak i enlighet med följande: 
 
1. Förvärv och överlåtelse av egna aktier får endast ske på NASDAQ OMX Stockholm. 
2. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen fram till årsstämman 2012. 



3. Förvärv får ske av högst så många aktier att det egna innehavet vid var tid inte överstiger tio 
(10) procent av samtliga aktier i bolaget. Överlåtelse får ske av högst det antal aktier som 
förvärvats med stöd av detta bemyndigande. 

4. Förvärv och överlåtelse får endast ske till ett pris inom det på NASDAQ OMX Stockholm vid var 
tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan den på börsen noterade högsta 
köpkursen och lägsta säljkursen. 

 
Syftet med det föreslagna bemyndigandet är att skapa flexibilitet i bolagets möjlighet att distribuera 
kapital till aktieägarna och att främja en effektivare kapitalanvändning i bolaget, vilket sammantaget 
bedöms ha en positiv inverkan på kursutvecklingen för bolagets aktier och därigenom bidra till ett ökat 
aktieägarvärde. 
 
För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att aktieägare representerande minst två tredjedelar 
av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna biträder beslutet. 
 

____________________ 
 
Styrelsens fullständiga förslag avseende ärende 7, jämte handlingar enligt 19 kap. 22, 24 och 34 §§ 
aktiebolagslagen, kommer från och med den 18 januari 2012 att finnas tillgängliga hos bolaget, 
Norrlandsgatan 16, 111 43 Stockholm, och sänds till aktieägare som så begär och som uppger sin 
postadress. Materialet kommer då även att finnas tillgängligt på bolagets webbplats 
(www.novestra.com). 
 

____________________ 
 

Stockholm i januari 2012 
AB Novestra (publ) 

Styrelsen 
 
 
 
 

Informationen i kallelsen är sådan som AB Novestra ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. 
Informationen har lämnats till media för offentliggörande den 16 januari 2012 klockan 11.30 (CET). 

 


