
Kallelse till extra bolagsstämma
Aktieägarna i KappAhl Holding AB (publ) kallas härmed  

till extra bolagsstämma i Mölndal på Idrottsvägen 14,  
måndagen den 17 september 2007 kl 14.00.

KappAhl är en ledande nordisk modekedja med fler än 270 butiker i Sverige, Norge, Finland och Polen. Vi designar, 
marknadsför och säljer kläder för hela familjen, men riktar oss särskilt till kvinnor mellan 30 och 50 år som handlar 
till hela familjen. KappAhls huvudkontor och distributionscentral, som hanterar varufördelning till samtliga butiker, 
ligger i Mölndal, strax utanför Göteborg. Inom KappAhl arbetar cirka 3 700 personer och mer än 90 procent är 
kvinnor. Mer information om KappAhl finns på www.kappahl.com

Stämmolokalen hålls öppen från kl 13.15 
med servering av kaffe.

Anmälan 
Aktieägare som vill delta i stämman ska dels 
vara införd i den av VPC AB förda aktiebo-
ken tisdagen den 11 september 2007, dels 
anmäla sig, och eventuella biträden som 
aktieägaren avser medföra, senast tisdagen 
den 11 september 2007 kl 12.00 via e-mail 
till stamma@kappahl.com. Anmälan kan 
också lämnas per telefon 031-771 55 00, per 
fax 031-771 58 15, eller per post till 
KappAhl Holding AB, Stämma, Box 303, 
431 24 Mölndal. 

Vid anmälan ska namn, adress, telefonnum-
mer och organisations- eller personnummer, 
samt registrerat aktieinnehav anges. 
Anmälan om deltagande i stämma, samt 
uppgifter om ombud och biträden registreras 
i syfte att skapa underlag för en röstlängd. 
Eventuella fullmakter ska vara skriftliga och 
lämnas senast på stämman. En fysisk person 
som företräder en juridisk person ska även 
lämna en vidimerad kopia av registreringsbe-
vis. Fullmakt och registreringsbevis får inte 
vara äldre än ett år. Blankett för fullmakt 
finns att hämta på www.kappahl.com/ir. 

Aktieägare som har sina aktier förvaltarre-
gistrerade genom banks notariatavdelning 
eller enskild fondhandlare, måste tillfälligt 
låta registrera aktierna i eget namn för att 
kunna delta i stämman. Sådan tillfällig 
ägarregistrering måste vara verkställd senast 
tisdagen den 11 september 2007. Det 
innebär att aktieägare i god tid dessförinnan 
måste meddela förvaltaren om sin önskan att 
få tillfällig ägarregistrering.

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 flera justeringsmän och 

röstkontrollanter
6. Fråga om stämman blivit behörigen 

sammankallad
7. Bemyndigande för utgivande av aktier 

eller konvertibler 
8. Övriga ärenden
9. Stämmans avslutande

Punkt 2 
Styrelsens ordförande Finn Johnsson 
föreslås som ordförande vid stämman. 

Punkt 7 
Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar 
styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett 
tillfälle, med företrädesrätt för befintliga 
aktieägare, kunna besluta om emission av 
aktier eller utgivande av konvertibler. 
Emissionslikviden i emission beslutad med 
stöd av bemyndigandet ska användas för 
återbetalning av del av de lån som bolaget 
upptar vid fullföljande av bolagets offentliga 
erbjudande per den 13 augusti 2007 att 
förvärva samtliga aktier i AB Lindex (publ).

To English speaking shareholders 
The notice to attend the Extraordinary  
General Meeting is available in English at 
www.kappahl.com/ir

Mölndal i augusti 2007

KappAhl Holding AB (publ) 
Styrelsen
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