AKTIEBOLAGET ELECTROLUX

PROTOKOLL
hållet vid extra bolagsstämma med
aktieägarna i AB Electrolux den
12 december 2006 i Stockholm.

Genom kallelse, som införts i Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter den 13 november 2006
och i Post- och Inrikes Tidningar den 14 november 2006, hade aktieägarna i AB Electrolux
kallats att sammanträda till extra bolagsstämma i Axel Wennergren-salen, Stockholm, denna
dag kl 17.00. Då stämman öppnades på angiven tid och plats, infann sig följande aktieägare,
ombud för aktieägare samt biträden:
”Electrolux – Definitiv röstlängd”

1.

Bilaga 1.

Val av ordförande vid stämman

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Michael Treschow.
Michael Treschow utsågs till ordförande vid stämman. Ordföranden anmälde att styrelsen
uppdragit åt Cecilia Vieweg att vara sekreterare vid stämman.
2.

Upprättande och godkännande av röstlängd

Förteckning över närvarande samt vid stämman representerade aktieägare och deras röstetal
(bilaga 1) upprättades och godkändes såsom röstlängd vid stämman.
3.

Godkännande av dagordning

Godkändes bilagda dagordning,
4.

Bilaga 2.

Val av två justeringsmän

Att jämte ordföranden justera detta protokoll utsågs Ossian Ekdahl, Första AP-Fonden, samt
Bo Selling, Handelsbanken Fonder. Ossian Ekdahl och Bo Selling utsågs även till
röstkontrollanter vid en eventuell omröstning.
5.

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Förklarades att stämman blivit behörigen sammankallad.

6.

Förslag till beslut om inlösenförfarande, innefattande (a) ändring av bolagsordningen,
(b) uppdelning av aktier, (c) minskning av aktiekapitalet genom indragning av aktier av
serie A respektive serie B, samt (d) ökning av aktiekapitalet genom fondemission

Ordföranden föredrog styrelsens förslag,

Bilaga 3.

Förslaget, inklusive styrelsens yttranden enligt (i) 20:8 aktiebolagslagen (ABL), (ii) 20:13 ABL
och (iii) 12:7 och 20:12 ABL, samt revisorernas yttranden över de båda sistnämnda yttrandena
ansågs därmed framlagda.
Beslöts enhälligt i enlighet med styrelsens förslag.
7.

Stämman avslutades

Förklarades stämman avslutad.
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