KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I VIBROSENSE DYNAMICS AB (PUBL)
Aktieägarna i VibroSense Dynamics AB (publ), org.nr 556669-2223 (”Bolaget”), kallas härmed till extra
bolagsstämma den 5 juli 2022 kl. 17.30 på Medeon Science Park, Per Albin Hanssons väg 41, i Malmö.
Rösträttsregistrering startar kl. 17.15.
Rätt till deltagande
Rätt att delta vid extra bolagsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB
förda aktieboken den 27 juni 2022, dels anmäler sin avsikt att delta senast den 29 juni 2022. Anmälan ska ske
skriftligen via e-post till info@vibrosense.com eller per post till VibroSense Dynamics AB, Medeon Science Park,
Per Albin Hanssons väg 41, 205 12 Malmö. Vid anmälan ska namn, adress, person- eller organisationsnummer samt
telefonnummer, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två) anges.
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, dvs. förvarade i en depå genom bank eller värdepappersinstitut,
måste registrera aktierna i eget namn för att bli upptagen som aktieägare i framställningen av aktieboken. Sådan
registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd senast den 29 juni 2022, vilket innebär att aktieägaren i
god tid före detta datum måste instruera förvaltaren härom.
Ombud
Om aktieägare avser låta sig företrädas på stämman av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska
vara skriftlig, daterad och undertecknad av aktieägaren. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av
registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Fullmakt i original samt
registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på den ovan
angivna adressen. Om fullmakt och andra behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska dessa kunna uppvisas vid
stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos Bolaget och kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida
www.vibrosense.se och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.
Förslag till dagordning
1.
Stämmans öppnande
2.
Val av ordförande vid stämman
3.
Upprättande och godkännande av röstlängd
4.
Godkännande av dagordning
5.
Val av en eller två justeringspersoner
6.
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7.
Beslut om byte av revisor
8.
Stämmans avslutande
Beslutsförslag
Beslut om byte av revisor (punkt 7)
Aktieägare representerande cirka 40 procent av rösterna i Bolaget har meddelat att de föreslår att det registrerade
revisionsbolaget MOORE Malmö AB entledigas som Bolagets revisor och att det registrerade revisionsbolaget
Grant Thornton Sweden AB väljs till revisor för Bolaget. Grant Thornton Sweden AB har meddelat att Johan Kling
kommer att utses till huvudansvarig revisor för det fall bolagstämman beslutar enligt förslaget.
Det noteras att anledningen till det föreslagna bytet av revisor är att Bolagets nuvarande revisor, MOORE Malmö
AB, har överlåtit sin verksamhet till Grant Thornton Sweden AB och att ingen revisionsverksamhet därmed kommer
att bedrivas i MOORE Malmö AB.
Övrig information
Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 15 102 009 aktier, varav 448 840
aktier av serie A och 14 653 169 aktier av serie B, motsvarande totalt 19 141 569 röster. Bolaget innehar inga egna
aktier.
Handlingar relaterade till bolagsstämman kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida
åtminstone två veckor före stämman. Handlingarna sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.
Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.
Bolaget har sitt säte i Malmö kommun.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas se
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf
Malmö i juni 2022
VibroSense Dynamics AB (publ)
Styrelsen

