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Flat Capital bjuder in till investerarträff i 
samband med årsstämman för alla 
intresserade idag 11.30
Aktieägare och andra intresserade är varmt välkomna till Flat Capitals investerarträff i anslutning till 
årsstämman idag den 9 maj. Investerarträffen sätter igång klockan 11.30 och det går bra att delta både 
fysiskt och digitalt (även om vi helst ses fysiskt!). Styrelseordförande Sebastian Siemiatkowski och VD 
Hanna Wachtmeister ser fram emot att ses och svara på era frågor. Dessutom kommer två spännande 
entreprenörer från våra portföljbolag att berätta lite kort om sina respektive bolag.

Adress och tid för årsstämma: Advokatfirman Vinge, Smålandsgatan 20, 111 46 Stockholm. 11.00

Adress och tid för investerarträff: Advokatfirman Vinge, Smålandsgatan 20, 111 46 Stockholm. 11.30-12.30 
(rekommenderas att man är på plats 11.20 senast) 

Länk för att delta digitalt: https://www.youtube.com/watch?v=lqVrZgPEoTE

Vi ser fram emot att ses – gärna så många som möjligt!

För frågor hänvisas till:
Hanna Wachtmeister, VD, , +46 (0) 70 661 60 05.hw@flatcapital.com

Certified Adviser
Flat Capitals Certified Adviser är Augment Partners AB, , +46 (0) 8 604 22 55.info@augment.se

Om Flat Capital
Flat Capital är ett investeringsbolag som fokuserar på bolag med framstående entreprenörer i ledande ställning 
och gör i huvudsak investeringar genom sitt nätverk av världsledande investerare och entreprenörer. Bolaget 
grundades 2013 av entreprenörerna Nina och Sebastian Siemiatkowski (grundare och VD för Milkywire 
respektive Klarna) och leds av VD Hanna Wachtmeister tillsammans med en erfaren styrelse. Exempel på 
portföljbolag är Klarna, Budbee och Truecaller. Bolaget vill bidra med långsiktigt kapital och är i grunden en 
passiv minoritetsägare samtidigt som Flat Capitals erfarenhet och nätverk finns tillhands i den utsträckning 
entreprenören önskar. Syftet är att förenkla framgångsrikt bolagsbyggande och möjliggöra exponering till 
annars svåråtkomliga och framstående bolag. Mer information finns på  www.flatcapital.com
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