KALLELSE
Aktieägarna i Arkiv Digital AD AB (556688-7633) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 25 juni 2013,
klockan 14:00 på Hotell Vänerport, Hamngatan 32, Mariestad.
Deltagande vid stämman
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall vara införd i aktieboken på dagen för årsstämman. För att
underlätta planeringen inför bolagsstämman ser vi gärna att aktieägare som önskar delta på bolagsstämman
föranmäler sitt deltagande. Anmälan om deltagande personligen eller genom ombud på stämman kan ske
skriftligt, senast torsdagen den 20 juni 2013, till adress:
Arkiv Digital AD AB, Centralgatan 1, 548 73 LYRESTAD, alternativt per E-post: stamma@arkivdigital.se eller
per telefon 010-101 13 33.
I anmälan bör anges namn, person- eller organisationsnummer samt telefon dagtid.
Förslag till dagordning
1. Bolagsstämmans öppnande
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av ordförande vid stämman
4. Val av sekreterare att föra dagens protokoll samt val av en eller flera justeringsmän
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av förslaget till dagordning
7. Föredragning av styrelsens årsredovisning med resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse för det
gångna räkenskapsåret
8. Anförande av bolagets VD, Mikael Karlsson med efterföljande frågestund
9. Beslut:
a. fastställande av resultat- och balansräkningen
b. dispositioner av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
c. om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören för
förvaltningen under det gångna året
10. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
11. a. val av styrelse och i förekommande fall revisor samt styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter
b. val av valberedning
12. Stämmans avslutande
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse hålls tillgängliga på bolagets kontor samt på bolagets hemsida
www.arkivdigital.se senast två veckor före stämman. Därefter kommer kopior av materialet också att skickas till
de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.
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Informationssida för aktieägare
På den nya webbsidan http://ir.arkivdigital.se kan du som aktieägare i Arkiv Digital AD AB få information som
särskilt riktar sig till våra aktieägare. Det kan vara finansiell information, information inför bolagsstämmor, annan
aktuell information samt nyheter och kommentarer.

Inloggning till informationssidan
För att kunna läsa information på informationssidan behöver du särskilda inloggningsuppgifter. Du kan fritt välja
vilket användarnamn du vill ha, men undvik ovanliga tecken som i vissa fall kan orsaka problem. En kombination
av förnamn och efternamn utan mellanslag eller punkt är ett bra alternativ, men om du tycker att det blir för långt
kan du förkorta eller kombinera på annat sätt.
Skicka ditt förslag på användarnamn tillsammans med ditt personeller organisationsnummer till ir@arkivdigital.se så genererar vi
ditt lösenord till sidan.
Lösenordet kommer att skickas till den adress som finns registrerad
på dig i ArkivDigitals aktiebok.
När du fått ditt lösenord kan du gå till http://ir.arkivdigital.se och
logga in. För att du ska veta att du kommit rätt så kommer du att se
en inloggningsruta som den här till höger:

Vi hoppas att den nya informationssidan ska komma väl till användning!

Med vänlig hälsning
Styrelsen i Arkiv Digital AD AB
Lyrestad i maj 2013
E-post: styrelsen@arkivdigital.se

