
 
 

KALLELSE TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 
 
Aktieägarna i Ingman Group Oy Ab kallas till ordinarie bolagsstämma måndagen den 23 april 2018 kl. 9:00 på bo-
lagets huvudkontor, Massbyvägen 101, 01150 Söderkulla (Sibbo). 
 
 - På bolagsstämman behandlas de ärenden som enligt § 9 i bolagsordningen ankommer på 

ordinarie bolagsstämma. 
 
Handlingar Bokslutshandlingarna finns till påseende på bolagets huvudkontor i Sibbo. Kopior av dessa 

skickas på begäran till aktieägare.  
 Från vår hemsida www.ingmangroup.fi kan aktieägaren ladda ned årsberättelsen med hjälp av 

ett lösenord som beställs via e-post: veikko.aaltonen@ingman.com 
 
Rätt att delta Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som senast 11.4.2018 är antecknad som aktieä-

gare i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. 
 
Anmälan Aktieägare, som önskar delta i bolagsstämman, bör skriftligen anmäla sig till Ingman Group Oy 

Ab, PB 33, 01151 Söderkulla, per telefon till Veikko Aaltonen 050-5641535 eller per e-mail till      
veikko.aaltonen@ingman.com senast 19.4.2018 före kl. 14:00. Eventuella fullmakter bedes in-
lämnas i samband med förhandsanmälan. 

  
Utbetalning av dividend  
 Styrelsen föreslår för bolagsstämman att i dividend för räkenskapsperioden 1.1.2017 -

31.12.2017 utbetalas 5,50 € per aktie. Enligt styrelsens förslag utbetalas dividenden 3.5.2018. 
Rätt till dividend har den som på avstämningsdagen för dividendutbetalningen 25.4.2018 är an-
tecknad som aktieägare i Ingman Group Oy Ab:s aktieägarförteckning som förs av Euroclear 
Finland Ab. 

  
 Sibbo, den 5 april 2018 
 
 STYRELSEN 
 

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 
 
Ingman Group Oy Ab:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 
23.4.2018 klo 9:00 yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Massbyntie 101, 01150 Söderkulla (Sipoo). 
 
 - Yhtiökokouksessa käsitellään asiat, jotka yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan on käsiteltävä varsi-

naisessa yhtiökokouksessa. 
 
Asiakirjat Tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävinä yhtiön pääkonttorissa Sipoossa. Jäljennökset asiakirjoista 

lähetetään osakkeenomistajille pyydettäessä.  
 Vuosikertomus löytyy kotisivuiltamme www.ingmangroup.fi, josta se on ladattavissa salasanan 

avulla. Tarvittava salasana ilmoitetaan pyynnöstä osakkeenomistajalle sähköpostitse osoittees-
ta veikko.aaltonen@ingman.com 

 
Osallistumisoikeus Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään 11.4.2018 on mer-

kitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. 
 
Ilmoittautuminen Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen tulee ilmoittaa osallistumisestaan 

yhtiölle joko kirjallisesti osoitteella Ingman Group Oy Ab, PL 33, 01151 Söderkulla, puhelimitse 
Veikko Aaltoselle 050-5641535 tai sähköpostitse osoitteeseen veikko.aaltonen@ingman.com  
viimeistään 19.4.2018 ennen klo 14:00. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ennak-
koilmoittautumisen yhteydessä.  

 
Osingonmaksu Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.2017 – 31.12.2017 jaetaan osinkoa  

5,50 € osakkeelta. Osingon maksupäivä on 3.5.2018. Oikeus osinkoon on sillä, joka osingonja-
on täsmäytyspäivänä 25.4.2018 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitä-
mään Ingman Group Oy Ab:n osakasluetteloon.  

 
 Sipoossa, huhtikuun 5. päivänä 2018  
 
 HALLITUS 
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