
Årsstämma i Ratos AB äger rum torsdagen den 14 april 2016 kl 16.30 på  
Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm.

Välkommen till  
årsstämma i Ratos

Anmälan 
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken 
 den 8 april 2016,

dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 8 april 2016.

Anmälan om deltagande kan göras via hemsidan www.ratos.se, per telefon  
08-700 17 00 på vardagar kl 8.30-17.00 eller skriftligen under adress: Ratos AB, 
Box 1661, 111 96 Stockholm. Vid anmälan vänligen ange namn, person- eller 
organisations nummer, adress, telefonnummer samt antal eventuella biträden.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i  
stämman och utöva sin rösträtt, inregistrera aktierna i eget namn. Sådan registre-
ring, som kan vara tillfällig, ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB fredagen 
den 8 april 2016. Det innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste under-
rätta förvaltaren om detta.
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Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör för att under -
lätta inpasse ringen vid stämman vara bolaget tillhanda senast kl 16.00 den 8 april 
2016. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på svenska på bolagets hemsida  
www.ratos.se.

Kallelse och förslag
Kallelse har skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 10 mars 
2016 och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets hemsida www.ratos.se.

Handlingar som kommer läggas fram på årsstämman samt fullmaktsformulär 
finns tillgängliga hos bolaget på adress Drottninggatan 2, Stockholm och på bolagets 
hemsida www.ratos.se från och med den 10 mars 2016. Kallelsen och övriga hand - 
lingar skickas utan kostnad till de aktieägare som så begär. Aktieägaren Thorwald 
Arvidsson föreslår årsstämman att besluta om sådan ändring av bolags ordningen 
som avses i aktiebolagslagen 7 kap. 43 och 45 §§.

Stockholm i mars 2016


