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Kallelse till årsstämma 
 
Aktieägarna i Mekonomen Aktiebolag (publ.), org. nr 556392-1971, 
kallas härmed till årsstämma onsdagen den 9 maj 2007, kl. 17:00, i 
Aulan, Salénhuset med adress Norrlandsgatan 15 i Stockholm. 
Registrering börjar kl. 16:00. 
 
Rätt att delta 
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall: 
 
dels vara införd i den utskrift av aktieboken som görs av VPC 

AB torsdagen den 3 maj 2007, och 
 
dels anmäla sig till bolaget senast fredagen den 4 maj 2007 

kl. 16.00. 
 
Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste 
tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att få utöva 
rösträtt på stämman. Sådan registrering skall vara verkställd hos 
VPC AB senast den 3 maj 2007. Detta innebär att aktieägare i god 
tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren. 
 
Anmälan om deltagande 
Anmälan om deltagande i årsstämman sker skriftligen under adress  
 

Mekonomen Aktiebolag, Årsstämma,  
Box 6077 
141 06 Kungens Kurva 
per telefon 08-464 00 28,  
per fax 08-464 00 67 (varvid av faxet skall framgå att 
anmälan avser Mekonomen Aktiebolags årsstämma)  
eller via e-post till stamma@mekonomen.se 

 
Styrelsens förslag samt övriga på stämman förkommande ärenden 
framgår av kallelsen till bolagsstämman, vilken offentliggjorts med 
annonser i Post- och inrikes Tidningar och Dagens Nyheter den 2 
april 2007. 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
 
Håkan Lundstedt, VD och koncernchef Mekonomen AB, 08-464 00 10 
 
Mekonomen AB (publ), org. nr 556392-1971  
Box 6077, 141 06 Kungens Kurva. 
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