
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
KALLELSE TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 
 
Aktieägarna i Ingman Group Oy Ab kallas till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 25 april 2019 kl. 13:00 på 
bolagets huvudkontor, Massbyvägen 101, 01150 Söderkulla (Sibbo). 
 
 - På bolagsstämman behandlas de ärenden som enligt § 9 i bolagsordningen ankommer på 

ordinarie bolagsstämma. 
 
 - Fullmakt för styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier. 
 
 Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om förvärv av egna 
 aktier på följande villkor:  
 
 Med stöd av fullmakten kan högst 10 000 aktier förvärvas, vilket motsvarar ca. 1,1 % av     

samtliga aktier i bolaget. 
 
 Aktierna förvärvas i förhållande till aktieägarnas aktieinnehav.  
 
 Aktierna kan förvärvas enbart med fritt eget kapital samt till ett pris om minst 130,- euro per  

aktie och högst 195,- euro per aktie. 
 
 Styrelsen beslutar om sättet och övriga villkor för förvärvet av egna aktier.  
 
 Bemyndigandet är i kraft till den 30 juni 2020. 
 
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 11.4.2019 är antecknad som aktie-

ägare 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 23.4.2019 före kl. 14:00. Eventuella fullmakter bedes     
inlämnas i samband med förhandsanmälan. 

  
Utbetalning av dividend  
 Styrelsen föreslår för bolagsstämman att i dividend för räkenskapsperioden 1.1.2018 -

31.12.2018 utbetalas 5,60 € per aktie. Enligt styrelsens förslag utbetalas dividenden 7.5.2019. 
Rätt till dividend har den som på avstämningsdagen för dividendutbetalningen 29.4.2019 är   
antecknad som aktieägare i Ingman Group Oy Ab:s aktieägarförteckning som förs av Euroclear 
Finland Ab. 

  
 Sibbo, den 5 april 2019 
 
 STYRELSEN 
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