KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I INCREASOR TECH INVEST AB (PUBL)
5 MAJ 2022
Increasor Tech Invest AB kallar till årsstämma torsdagen den 2 juni 2022 kl 10.00.
Styrelsen har beslutat att årsstämman ska genomföras som hybridstämma. Detta innebär att
man som aktieägare kan välja om man vill delta fysiskt på plats i Astra Advokaters lokaler på
Drottninggatan 98, 111 60, Stockholm eller vara involverad i stämman på distans.
Information om de av årsstämman fattade besluten offentliggörs fredagen den 3 juni 2022,
så snart utfallet av röstningen har slutligt sammanställts.
Kallelsen, som i dess helhet bifogas detta pressmeddelande och finns tillgänglig på
webbplatsen, kommer att fredagen den 6 maj 2022 att vara införd i Post- och Inrikes
Tidningar. Meddelande om att kallelse har skett kommer samtidigt att publiceras i Svenska
Dagbladet.
Anmälan m.m.
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av
Nordiska Värdepappersregistret AB framställda aktieboken avseende förhållandena
torsdagen den 2 juni 2022 (avstämningsdagen) och (ii) anmäla sig till årsstämman genom att
maila info@increasor.com och skriva “Anmälan stämma” i ämnesraden senast den 27 maj
2022.
Förslag till dagordning
Vid stämman ska följande ärenden behandlas
1.

Val av ordförande vid stämman

2.

Anmälan om sekreterare vid stämman

3.

Val av två justeringsmän för protokollet

4.

Upprättande och godkännande av röstlängd

5.

Godkännande av dagordning

6.

Fråga om stämman behörigen sammankallats

7.

Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen och koncernredovisningen

och koncernrevisionsberättelsen för 2021 samt revisorsyttrande över riktlinjer för ersättning
till ledande befattningshavare
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8.

Beslut om
a)

fastställelse av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och

koncern-balansräkningen
b)

disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt

fastställelse av avstämningsdag för utdelning
c)
9.

ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer som ska utses av årsstämman

10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
11. Val av styrelseledamöter samt val av styrelseordförande
12. Val av revisor
13. Övriga frågor
14. Mötets avslutande
För ytterligare information, kontakta:
William Sletteng, IR-kontakt, 010-750 25 59,

info@increasor.com
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