Aktieägarinformation
Årsstämma hålls onsdagen den 22 april 2009 kl 15.00 i Ericsson

Utdelning

Globe, Annexet, Globentorget, Stockholm.

Styrelsen kommer att föreslå årsstämman att besluta om en

Rätt att delta och anmälan

27 april 2009 ska vara avstämningsdag för utdelning.

utdelning för 2008 av SEK 1,85 per aktie och att måndagen den

Aktieägare, som önskar delta i årsstämman, ska

• vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB)
förda aktieboken torsdagen den 16 april 2009; och

• anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 16 april 2009 på
bolagets hemsida www.ericsson.com,
per telefon på 08–402 90 54 vardagar mellan kl 10:00 och
kl 16:00, eller per telefax 08–21 60 87.
Anmälan kan också göras skriftligen till:
Telefonaktiebolaget LM Ericsson,
Årsstämman
Box 7835, SE-103 98 Stockholm.
Vänligen uppge vid anmälan namn, personnummer, adress,
telefonnummer samt antalet biträden.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank
eller annan förvaltare, måste begära att tillfälligt vara införd i
aktieboken torsdagen den 16 april 2009 för att ha rätt att delta i
årsstämman. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i
god tid före denna dag.

Behörighetshandlingar
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för
ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall kopia
av registreringsbevis (eller om sådan handling inte finns,
motsvarande behörighetshandling) för den juridiska personen
bifogas. Dokumenten får inte vara äldre än ett år. För att
underlätta inpasseringen vid årsstämman bör fullmakt i original
samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara
bolaget tillhanda under ovanstående adress senast tisdagen den
21 april 2009. Fullmaktsformulär på svenska och engelska finns
på vår hemsida www.ericsson.com/investors.

ericsson årsredovisning 2008

Ekonomisk information från Ericsson

•	Delårsrapporter 2009:
30 april 2009 (1 kv)
24 juli 2009 (2 kv)
22 oktober 2009 (3 kv)
25 januari 2010 (4 kv)

•	Årsredovisning 2009: mars 2010
•	Form 20-F för den amerikanska marknaden 2009: under kv 2,
2010
Årsredovisningar och andra finansiella rapporter finns tillgängliga
på vår hemsida www.ericsson.com/investors.

För tryckta publikationer, kontakta:
Strömberg Distribution i Huddinge AB
SE-120 88 Stockholm
Telefon: 08-449 89 57
E-post: ericsson@strd.se

Kontaktinformation:
Investerarrelationer för Europa, Mellanöstern, Afrika, Asien
och Oceanien:
Telefonaktiebolaget LM Ericsson
SE-164 83 Stockholm
Telefon: 010-719 00 00
E-post: investor.relations@ericsson.com
Investerarrelationer för Nord- och Sydamerika:
Ericsson
The Grace Building
1114 Ave of the Americas, Suite #3410
New York, NY 10036, USA
Telefon: +1 212 685 40 30
E-post: investor.relations@ericsson.com
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