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KALLELSE 
till 

extra bolagsstämma i Svensk Internetrekrytering AB (publ) 
 
 Aktieägarna i Svensk Internetrekrytering AB (publ), (”Bolaget”), kallas till extra bolagsstämma 

onsdagen den 16 februari 2011 kl 15.00 i bolagets lokaler på Grev Turegatan 19, Stockholm. 
 
 Anmälan till stämman 

 Aktieägare som vill delta på stämman skall 
 
 dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken torsdagen den 10 

februari 2011. 
 
 dels anmäla sig och eventuella biträden hos Bolaget senast torsdagen den 10 februari 2011 kl 

13.00 under adress Svensk Internetrekrytering AB (publ), att: Maj-Britt Sihvonen, Grev Turegatan 
19, 114 38 Stockholm. Anmälan kan också göras per telefon 08-678 74 20, fax 08-678 77 50 eller 
via Bolagets hemsida www.svenskinternetrekrytering.se 

 
 Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav samt adress och 

telefonnummer. I det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga 
behörighetshandlingar biläggas anmälan.   

 
 Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, tillfälligt 

inregistrera aktierna hos Euroclear i eget namn. Sådan omregistrering, som normalt tar några 
dagar, skall vara verkställd hos Euroclear senast torsdagen den 10 februari 2011. 

 
 Antalet aktier och röster i Bolaget är 20 000 000. 
 
 Styrelsens förslag till dagordning 

1 Stämmans öppnande 

2 Val av ordförande att leda stämman 

3 Upprättande och godkännande av röstlängd 

4 Godkännande av dagordning 

5 Val av minst en justeringsman 

6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 

7 Beslut om ändring av bolagsordningen och byte av bolagets namn 

8 Övriga frågor 

9 Stämmans avslutande 

 

Styrelsens föreslår 

8. Ändring av bolagsordningen 
 
Styrelsen föreslår att bolaget byter namn till NetJobs Group AB alternativt NetJobs AB.  
  ____________________  
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