AstraZeneca PLC: Extra bolagsstämma tisdagen den 11 maj 2021
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En extra bolagsstämma (”Bolagsstämman”) kommer att hållas tisdagen den 11 maj 2021 kl. 11.30 (BST – British Summer Time) på
Academy House, 136 Hills Road, Cambridge, CB2 8PA. I linje med den brittiska regeringens restriktioner avseende offentliga
sammankomster vid dagen för denna kallelse, kommer Bolagsstämman att vara ett slutet möte och det kommer inte att vara möjligt för
aktieägarna att delta.
Aktieägarna uppmanas att rösta i förväg innan mötet genom att utse Bolagsstämmans ordförande till sitt ombud.
Var vänlig läs förklaringen på nästa sida innan fullmakten fylls i.

Fullmakt: Extra bolagsstämma tisdagen den 11 maj 2021
Undertecknad aktieägare i AstraZeneca PLC utser härmed Bolagsstämmans ordförande*
Fyll endast i om någon
annan än ordföranden
ska representera dina
aktier.

till mitt ombud att utöva min rösträtt vid Bolagsstämman i Bolaget den 11 maj 2021 på Academy House, 136 Hills Road,
Cambridge, CB2 8PA klockan 11.30 (BST), liksom vid varje ajournerad stämma.
Vänligen ange din röst genom att markera rutorna nedan i svart eller blått bläck, så här X
Beslut

För

Emot

Avstår

1	Godkännande av AstraZenecas
föreslagna förvärv av
Alexion Pharmaceuticals, Inc . . . . . . . . . . . . . . . . .

Namnteckning

Datum

* Vänligen se förklaringarna på nästa sida om du vill utse annan person än stämmoordförande som ditt ombud.

+

SE162

+

Aktieägarmöte kl. 14.00 (BST) fredagen den 30 april 2021
I linje med den brittiska regeringens restriktioner avseende offentliga
sammankomster, kommer Bolagsstämman att vara ett slutet möte och
det kommer inte att vara möjligt för aktieägare att delta.
Styrelsen värdesätter alla aktieägares stöd och engagemang. Den
30 april 2021 kl. 14.00 (BST) kommer Bolaget att online direktsända en
presentation där några styrelseledamöter deltar, samt bjuda in
aktieägarna att delta i en frågestund om de så önskar.
Livesändningen nås på evenemangets hemsida:
https://web.lumiagm.com.

Du kommer att få uppge följande information:
Mötes-ID: 145-523-877
SRN:
PIN:
För att logga in behöver du din SRN-kod och PIN-kod som finns
tryckta ovan.
Mer information om hur du får tillgång till aktieägarmötet och hur du
ställer frågor finns i punkt 13 i Kallelse till bolagsstämman.

AstraZeneca PLC: Förklaringar till Fullmaktsformuläret
Allmänna förklaringar
Med anledning av den brittiska regeringens COVID-19-restriktioner
kommer aktieägarna och deras representanter INTE att ha
tillåtelse att närvara vid Bolagsstämman på plats.
Du uppmanas därför att utse stämmans ordförande till Ditt
ombud för att Din röst ska räknas, istället för att utse en person som
inte har tillåtelse att närvara vid mötet. Under normala omständigheter
kan en aktieägare utse ett eller flera ombud att närvara och rösta i
hans eller hennes ställe. Med anledning av restriktionerna när det gäller
deltagande vid Bolagsstämman bör du endast utse stämmans
ordförande till Ditt ombud, för att Din röst ska räknas, istället för att
utse en person (personer) som inte kommer att ha tillåtelse att närvara
vid mötet.
Om Fullmakten/Röstkortet undertecknas och returneras utan någon
indikation om hur ombudet ska rösta, kommer ombudet självt att
bestämma hur rösterna ska avges, samt om ombudet ska avstå från
att rösta eller på annat sätt förhålla sig till andra ärenden som behandlas på Bolagsstämman. Ombudet kommer utöva denna
bestämmanderätt som det finner lämpligt i andra ärenden som kan
komma att behandlas på Bolagsstämman och vid eventuell ajournering
av Bolagsstämman.
Alternativet ”Avstår” tillhandahålls för att du ska kunna avstå från något
särskilt beslut. Det bör noteras att ”Avstå” inte är en avgiven röst och
räknas därmed inte med i summeringen av ”För” och ”Emot” röster.
För att vara giltig skall Fullmakten/Röstkortet vara Computershare AB,
”AstraZenecas Bolagsstämma”, FRISVAR 205221117, 110 53
Stockholm tillhanda senast kl 13.00 den 6 maj 2021 (svarskuvert
bifogas). För juridiska personer skall dessutom behörighetshandling
med stöd av vilken Fullmakten/Röstkortet är undertecknat vara
AstraZeneca tillhanda senast kl 13.00 den 6 maj 2021.
Detta Fullmaktsformulär är inte avsett att användas för kommunikation,
adressändring eller andra ärenden.

Rätt att delta och rösta
Avstämningsdag för deltagande i Bolagsstämman för aktieägare i
Euroclear Sweden-systemet är torsdagen den 29 april 2021. Den som
är aktieägare på avstämningsdagen är berättigad att för de aktier
han/hon innehade på avstämningsdagen rösta vid Bolagsstämman.
Om Fullmaktsformuläret skall överlämnas genom en depåbank,
mäklare eller annan förvaltare, måste det ifyllas i god tid i förväg;
observera att försändelse genom sådan förvaltare sker på
aktieägarens egen risk. Detta Fullmaktsformulär kommer, såvida det
är korrekt ifyllt, ersätta varje tidigare inlämnad Fullmakt/Röstkort.
Fullmaktsformuläret kan också användas för aktieinnehav via
förvaltare i Euroclear Sweden-systemet, varvid en förutsättning för
rösträtt är att den berörde förvaltaren har givit korrekt information
rörande innehavaren och dennes innehav till Computershare AB.
Rösta via internet
Om du innehar dina aktier via Euroclear Sweden-systemet kan Du
registrera din Fullmakt/Röstkort på www.investorvote.com/azgm
genom att använda Ditt person-/organisationsnummer och den kod
som finns på framsidan av detta brev.
Dokument tillgängliga för granskning
De dokument som finns listade under punkt 16 i Part VI (Additional
Information) i Cirkuläret till aktieägarna i Bolaget, daterat 12 april 2021,
finns tillgängliga på AstraZenecas webbplats:
(https://www.astrazeneca.com/investor-relations/astrazeneca-toacquire-alexion.html), samt på webbplatsen för aktieägarmötet den 30
april 2021: https://web.lumiagm.com. Dokumenten finns även
tillgängliga under kontorstid hos Freshfields Bruckhaus Deringer LLP på
100 Bishopsgate London EC2P 2SR fram till dess att Bolagsstämman
avslutats, i enlighet med de brittiska restriktionerna för offentliga
sammankomster, social distansering eller andra åtgärder som införs
eller rekommenderas av den brittiska regeringen.

Instruktioner om hur du använder din Fullmakt vid Bolagsstämman
Du kan som aktieägare registrera din röst vid Bolagsstämman genom att
utse Bolagsstämman ordförande till ditt ombud. Om du väljer detta sätt,
kan du ange hur du vill att ordföranden skall rösta genom markering i
respektive ruta. Att utse ordföranden till ditt ombud är det säkraste sättet
att få dina röster registrerade. Dina röster kommer då att inkluderas i det

totala röstetalet på stämman. Denna röstning kan du även göra via internet
på www.investorvote.com/azgm med ditt personnummer samt den kod
du erhållit med detta brev.
Önskas ytterligare information kontakta Computershare AB, representant
för AstraZeneca PLC, telefon: 08-553 210 80 eller info@computershare.se.

Detta dokument är viktigt. Om du är osäker på dess innehåll bör du kontakta din oberoende finansiella rådgivare. Agendapunkterna på denna
fullmakt till Bolagsstämman är en översättning från AstraZenecas officiella Proxy Form, vilken har upprättats enligt brittisk lagstiftning och
tillämpliga brittiska rekommendationer. Därmed gäller att agendapunkterna på den brittiska officiella Proxy Form har tolkningsföreträde vid
eventuella oklarheter i förhållande till denna översättning.

