AstraZeneca PLC
Registrerat i England nr. 2723534
1 Francis Crick Avenue,
Cambridge Biomedical Campus,
Cambridge, CB2 0AA
T: +44 (0)20 3749 5000
astrazeneca.com

Bäste aktieägare

I dessa tider, som saknar motstycke, skriver jag till er för att informera er om viktiga förändringar
angående bolagsstämman för AstraZeneca PLC (”Företaget”). Bolagsstämman kommer att äga rum
som planerat onsdagen 29 april 2020 klockan 16.30 CET (14.30 GMT), men kommer nu att äga rum
som ett stängt möte. Det kommer inte att vara möjligt för aktieägarna att delta personligen vid mötet.
Företagets styrelse (”Styrelsen”) har noggrant bevakat hur COVID-19-situationen har utvecklats.
Säkerheten för våra medarbetare och våra aktieägare är av yttersta vikt och vi har därför, i enlighet
med lagen ‘Stay at Home Measures’ i England och Wales som antogs den 26 mars 2020, fattat
följande beslut:
•
•

•

•

•

•

Vi är skyldiga att hålla en bolagsstämma och vi kommer att göra det enligt undantaget om
nödvändiga arbetsändamål, ”essential work purposes”.
Bolagsstämman kommer inte att äga rum på Leonardo Royal Hotel London Tower Bridge,
utan kommer istället att äga rum bakom stängda dörrar på företagets huvudkontor på
Academy House, 136 Hills Road, Cambridge CB2 8PA. Endast de formella ärendena kommer
att avhandlas och det hålls inga tal.
Vi kommer att se till att tillräckligt antal aktieägare närvarar så att bolagsstämman kan anses
vara beslutsmässig. Dessa aktieägare är medarbetare på företaget och vi kommer att
säkerställa att lämplig social distansering upprätthålls och att andra nödvändiga åtgärder
vidtas.
Andra aktieägare, företagsrepresentanter och personer som normalt är berättigade att
närvara vid bolagsstämman kommer inte att tillåtas närvara personligen med tanke på allmän
säkerhet;
Aktieägarna rekommenderas att utse bolagsstämmans ordförande som sitt ombud.
Detta innebär att ordföranden på bolagsstämman kan rösta å deras vägnar och i enlighet med
deras instruktioner. Inga andra ombud kommer att tillåtas att personligen närvara vid mötet.
Företaget kommer att publicera resultatet från bolagsstämman genom en reglerad
informationstjänst samt på företagets webbplats www.astrazeneca.com/agm på vanligt sätt så
snart som det är praktiskt möjligt efter bolagsstämmans avslutande.

Ytterligare detaljer om dessa nya arrangemang för bolagsstämman, inklusive hur man utser
ordföranden för bolagsstämman som sitt ombud, beskrivs i Frågor och svar i slutet av detta brev. För
oss i Styrelsen är engagemanget med aktieägarna av yttersta vikt och vi hoppas att ni har förståelse
för varför de nuvarande omständigheterna har tvingat oss att vidta dessa förändringar.
Eftersom aktieägarna inte kommer att kunna ställa frågor direkt till Styrelsen vid årets bolagsstämma
erbjuds aktieägarna att inkomma med frågor via post eller e-post på adresserna som anges nedan. Vi
kommer att, där så är möjligt, besvara dessa frågor så snart som är praktiskt möjligt efter
bolagsstämman.

Dessutom avser vi att anordna ett möte för icke-professionella investerare där man kommer att kunna
föra en dialog med styrelseledamöterna. Detaljer om detta möte kommer att fastställas och
kommuniceras till aktieägarna via företagets webbplats så snart vi har en tydligare inblick i
utvecklingen, eftersom ett sådant möte måste vara säkert för att kunna tillåtas att äga rum.
Företaget planerar också att publicera resultaten för första kvartalet 2020 den 29 april 2020, och på
det sättet ge en uppdatering till aktieägarna om företagets resultat.
Låt mig slutligen betona hur mycket Styrelsen värdesätter aktieägarnas stöd. Vi sänder våra varmaste
välgångsönskningar till er och era familjer under dessa utmanande tider.

Leif Johansson
Styrelseordförande
17 april 2020

Frågor och svar
Kan jag närvara vid bolagsstämman?
Offentliga sammankomster på fler än två personer är inte tillåtet enligt lagen ‘Stay at Home Measures’
i England och Wales som antogs den 26 mars 2020, annat än för begränsade undantagsfall.
Deltagande av aktieägare vid ett företags bolagsstämma faller inte under dessa undantag. Därför
kommer aktieägare inte tillåtas närvara vid bolagsstämman. Aktieägare eller andra personer som
infinner sig till bolagsstämman kommer inte att släppas in i byggnaden.
Hur kan jag rösta i ärendena på bolagsstämman?
Även om aktieägarna inte tillåts närvara vid bolagsstämman rekommenderas alla aktieägare att
rösta vid bolagsstämman genom att utse ordföranden för bolagsstämman som sitt ombud. När
en aktieägare utser ordföranden för bolagsstämman som sitt ombud kommer den person som leder
bolagsstämman att kunna rösta å den aktieägarens vägnar, och lägga dessa röster i enlighet med
aktieägarens instruktioner.
Instruktioner om hur man utser ordföranden för bolagsstämman som sitt ombud beskrivs i kallelsen till
bolagsstämman 2020 som publicerades i mars 2020, och som finns tillgänglig på
www.astrazeneca.com/agm. Instruktionerna återfinns också på de fullmakter och röstkort som
skickats ut till aktieägarna. Den sista tidpunkt för ingivande av fullmaktsröster som anges i kallelsen till
bolagsstämman 2020 kommer inte att ändras, förutsatt att bolagsstämman äger rum vid den utsatta
tidpunkten.
Innehavare av amerikanska depåbevis för AstraZeneca och innehavare av ordinarie aktier för
AstraZeneca som är noterade i Stockholm ska följa de specifika instruktioner som återfinns i den
aktieägarinformation som skickats till dem i mars 2020. Den sista tidpunkt för ingivande av
fullmaktsröster som anges i aktieägarinformationen kommer inte att ändras, förutsatt att
bolagsstämman äger rum vid den utsatta tidpunkten.
Kontaktuppgifter för aktieägare som behöver ytterligare assistans i att utse ordföranden för
bolagsstämman som sitt ombud finns i slutet av detta dokument.
Har tidpunkten för bolagsstämman ändrats?
Vår nuvarande intention är att bolagsstämman ska starta på utsatt tid den 29 april 2020 klockan 16.30
CET (14.30 GMT). Bolagsstämman kommer dock inte att äga rum på Leonardo Royal Hotel London
Tower Bridge, utan kommer istället att äga rum bakom stängda dörrar på företagets huvudkontor på
Academy House, 136 Hills Road, Cambridge CB2 8PA.
Hur kan jag ställa en fråga till Styrelsen?
Ett personligt engagemang med aktieägarna är av yttersta vikt för Styrelsen. Eftersom vi inte kommer
att kunna besvara några frågor från aktieägarna vid bolagsstämman på vanligt sätt, erbjuds
aktieägarna att inkomma med frågor via e-post till AGM2020questions@astrazeneca.com eller per
post till AstraZeneca PLC – AGM Questions, Academy House, 136 Hills Road, Cambridge CB2 8PA.
Vi kommer att försöka besvara dessa frågor så snart som är praktiskt möjligt efter bolagsstämman.
Vi avser att anordna ett möte för icke-professionella investerare där man kommer att kunna föra en
dialog med styrelseledamöterna. Detaljer om detta möte kommer att fastställas och kommuniceras till
aktieägarna via företagets webbplats så snart vi har en tydligare inblick i utvecklingen, eftersom ett
sådant event måste vara säkert för att kunna tillåtas att äga rum.
Hur får jag veta vilka resultaten blev på bolagsstämman?
Företaget kommer att publicera resultatet från bolagsstämman genom en reglerad informationstjänst
samt på företagets webbplats www.astrazeneca.com/agm på vanligt sätt så snart som är praktiskt
möjligt efter bolagsstämmans avslutande.

Kontaktuppgifter för aktieägare
Registrerings- och överlåtelsekontor
Equiniti
Aspect House Spencer Road
Lancing West
Sussex
BN99 6DA
Storbritannien
Tel: (kostnadsfritt inom Storbritannien) 0800 389 1580
Tel: (utanför Storbritannien) +44 (0)121 415 7033
Central värdepappersförvarare i Sverige
Euroclear Sweden AB
PO Box 191
101 23 Stockholm
Sverige
Tel: +46 (0)8 402 9000
Depåbank för ADR (depåbevis)
Deutsche Bank Trust Company Americas
c/o American Stock Transfer
6201 15th Avenue
Brooklyn
NY 11219
USA
Tel: (kostnadsfritt inom USA) 888 697 8018
Tel: (utanför USA) +1 718 921 8137

