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Implementa Hebe AB säljer solenergiprodukter och tillbehör till privat- och företagskunder. Implementa Hebe AB utvecklar även 

innovativa produkter för laboratorier. Produkterna riktar sig främst till kunder inom BioTek och LifeScience områdena. Implementa 

Hebe AB arbetar även med affärsutveckling av vetenskapliga projekt samt konsultverksamhet inom kapitalanskaffning, 

bolagsstyrning och affärsutveckling. Bolagets vision är uppbyggnad av ett entreprenöriellt innovationshus på den egna fastigheten 

nära ESS och MAX IV i den expansiva Lundaregionen 
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Implementa Hebe AB (publ): Kallelse till årsstämma 2014 
 

Aktieägarna i Implementa Hebe AB (publ), org. nr. 556581-9272, kallas härmed till årsstämma fredagen den 28 mars 

2014 klockan 10.00 , Odarslövsvägen 50, 225 92 Lund. Registrering börjar kl 9.45. 

 

Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda 

aktieboken den 22 mars 2014, dels anmäla sin avsikt att delta i stämman till bolaget senast den 25 mars 2014 kl 12.00 

under adressen ovan eller per fax 046-12 37 60 eller e-mail: info@implementa.se 

 

Förslag till dagordning 

1. Stämmans öppnande och val av ordförande för stämman  

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.  

3. Godkännande av dagordning.  

4. Val av två justeringsmän.  

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.  

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.  

7. Beslut om: 

a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen per den 31 december 2013,  

b) dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen,  

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör. 

8.  Fastställande av antalet styrelseledamöter.  

9.  Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisorer.  

10. Val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande och revisorer.  

11. Beslut om valberedning.  

12. Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.  

13. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande.  

14. Annat ärende, som uppkommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen. 

15. Stämmans avslutande.  

 

Förslag till beslut (från valberedning, styrelse och övriga) jämte övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att 

hållas tillgängliga hos Bolaget samt på dess hemsida (www.implementa.se) från och med den 7 mars 2014. 

 

Lund i februari 2014 

Styrelsen 

 

 

 

 

 

 


