
Bäste aktieägare,
styrelsen i bolaget önskar informera Dig om några viktiga och aktuella punkter.

Dina nya aktier
Kapitaliseringen av Internet Alliances har genomförts i form av nyemissioner och dessa har nu
registrerats av bolagsverket. Thenberg & Kinde Fondkommission AB kommer att registrera Dina aktier
på Din depå eller VP-konto. Du betalar en självkostnad. Du kommer att tillställas ett brev från
Thenberg & Kinde Fondkommission AB för kontroll att rätt depå alternativt VP-konto angivits för
registreringen av Dina aktier. 

Handel i bolagets aktie
Bolagets styrelse har beslutat att lista på bolagets aktie efter det att halvårsbokslutet publicerats och
efter det att det nya föreslagna namnet på bolaget är registrerat. Styrelsen beräknar att handeln i
bolagets aktie kommer att starta den 15 augusti 2005. De nyutgivna aktierna som Du nu erhåller har
belastats med den restriktionen att de kan handlas först från och med den 1 november 2005.

Kallelse till bolagsstämma
Aktieägare i InternetAlliances.com IAC AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma söndagen
den 19 juni 2005, klockan 11, på Hills Golf Club i Mölndal. Aktieägare som vill deltaga i stämman skall
dels vara införd i den av Värdepapperscentralen VPC AB förda aktieboken den 9 juni 2005, dels
anmäla sig till InternetAlliances.com IAC AB (publ), Box 53 232, 400 16 Göteborg senast den 16 juni
2005, klockan 16. Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste, för att få utöva sin rösträtt på
stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC. Sådan registrering skall vara verkställd
den 9 juni 2005 och bör därför begäras hos förvaltare i god tid före detta datum. 

Förutom de sedvanliga ärendena på stämman så finns följande förslag;
- utökande av styrelsen genom inval av Anders Hilmersson
- mandat för styrelsen att vid behov genomföra nyemissioner

Bolagsordningen föreslås ändras enligt följande;
- byte av firma från Internet Alliances till Equity Dynamics
- smärre justering av bolagets verksamhet till den nya affärsidéen 
- nya kapitalgränser som anpassas efter de genomförda nyemissionerna

De slutliga förslagen och bokslutet kommer att läggas ut på bolagets hemsida
www.EquityDynamics.se senast 14 dagar före bolagsstämman.

Golf på Hills Golf Club 
Efter bolagsstämman ges möjlighet för ett begränsat antal aktieägare och deras gäster att spela en 18-
hålsrunda på Sveriges mest spektakulära golfbana, som just öppnats för spel. Om Du önskar delta så
kontaktar Du Sören Berg på telefon 0708 800 130. För färdplan se www.HillsGolfClub.se 

Vidare information
Information om bokslut, kvartalsbokslut, ny bolagsordning, handel i bolagets aktie, kallelse till
bolagsstämma och förslag mm kommer att läggas ut på www.EquityDynamics.se

Har Du frågor?
Om Du har några frågor är Du välkommen att ringa Claes 
Settergren på telefon 0708 814 930 eller sända ett e-mail på 
Claes.Settergren@GolfPlayersClub.com 
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