
äger rum fredagen den 22 mars 2013, klockan 14.00 i World 
Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Plan 4, Sektion D, 
World Trade Center Konferens, Sal New York, Stockholm. 
Inregistrering till årsstämman börjar klockan 13.30.

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska
•  vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken 

lördagen den 16 mars 2013 (notera att avstämningsdagen 
är en lördag innebärande att aktieägare måste vara införd i  
aktieboken fredagen den 15 mars 2013), och

•  anmäla sig till bolaget senast måndagen den 18 mars 2013 
via Rottneros hemsida www.rottneros.com, per telefon 
08‑590 010 00 eller per telefax 08‑590 010 01. Anmälan kan 
också göras skriftligen till Rottneros AB, Box 70 370, 107 24 
Stockholm. Vid anmälan vänligen uppge namn eller firma,  
person‑ eller organisationsnummer, adress, telefonnummer 
samt antalet eventuella biträden (högst två).

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade genom 
bank eller annan förvaltare, måste begära att tillfälligt vara 
införd i aktieboken fredagen den 15 mars 2013 för att ha rätt 
att delta i årsstämman. Aktieägaren måste underrätta förval‑
taren härom i god tid före detta datum.

Kallelse
Kallelse har skett genom annonsering i Post‑ och Inrikes 
Tidningar och hålls tillgänglig på bolagets webbplats,  
www.rottneros.com. Kallelsen skickas genast via post och utan 
kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det.
Begäran kan göras per telefon 08‑590 010 00.

Stockholm i februari 2013
Rottneros AB (publ) 
556013-5872
STYRELSEN

Årsstämma  
i Rottneros AB (publ)

Rottneros är en oberoende 
producent av avsalumassa. 
Koncernen består av mo-
derbolaget Rottneros AB, 
börsnoterat på NASDAQ 
OMX Stockholm, med dot-
terbolagen Rottneros Bruk 
AB och Vallviks Bruk AB, 
verksamma inom produktion 
och försäljning av avsalu-
massa. I koncernen ingår 
även råvaruanskaffnings-
bolaget Rottneros Baltic 
SIA i Lettland. Koncernen 
har cirka 300 anställda och 
omsatte cirka 1,5 miljarder 
kronor under verksamhets-
året 2012.

www.rottneros.com


