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Bäste aktieägare
På styrelsens vägnar vill jag härmed informera om att AstraZenecas årsredovisning för 2019 nu har publicerats, liksom
även kallelsen till årsstämman 2020 med åtföljande information till aktieägarna.
Årsredovisningen och kallelsen till årsstämman finns tillgängliga på våra hemsidor
www.astrazeneca.com/annualreport2019 respektive www.astrazeneca.com/noticeofmeeting2020
Du bör nu ha erhållit följande material
> AstraZeneca i korthet – en sammanfattning av bolagets utveckling under 2019 (sid 2 och 3 i detta dokument)
> Information om utdelning samt övrig aktieägarinformation (sid 4 i detta dokument)
> Fullmaktsblankett/röstkort samt anvisningar för hur de fylls i
> Svarskuvert
Aktieägarkommunikation
Aktieägare registrerade i Euroclear Sweden AB kommer även fortsättningsvis få fullmaktsblankett/röstkort hemskickat.
Önskar du/ni erhålla regelbundna uppdateringar om vad som händer i AstraZeneca från vår avdelning för Investor
Relations, var vänlig sänd e-post till adressen: investor.relations.se@astrazeneca.com märkt ”Uppdatering” i
ämnesraden.
Med vänlig hälsning

Leif Johansson
Styrelseordförande
12 mars 2020

Viktig information
Detta dokument innehåller vissa utdrag från årsredovisning och Form 20-F 2019 (årsredovisningen) för AstraZeneca PLC
vilka varken ska ses som ekonomiskt resultat eller annan historisk information. Uppgifterna är framåtblickande uttalanden,
i enlighet med United States Private Securities Litigation Reform Act 1995. Det faktiska resultatet kan skilja sig väsentligt
från vad som beskrivs i våra framåtblickande uttalanden. För en beskrivning av faktorer som kan påverka framtida resultat
hänvisas till avsnittet ”Cautionary statement” i årsredovisningen på sidan 272 och avsnittet “Risk” från sidan 246. Denna
information tillhandahålls endast för att underlätta för nuvarande och framtida intressenter i företaget och är inte avsedd
att tillgodose lagstadgade och/eller myndighetskrav i Storbritannien eller någon annanstans. Därför bör informationen
endast läsas i samband med årsredovisningen. Företaget, dess dotterbolag, styrelseledamöter och ledande befattningshavare ska inte hållas ansvariga för följderna av åtgärder som vidtas enbart i förlitan på informationen i detta dokument.
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AstraZeneca
i korthet

AstraZeneca är ett globalt forskningsbaserat läkemedelsföretag med patienten i fokus. Vi har transformerat vår
forskningsportfölj och återgått till tillväxt. Genom att vår
forskning levererat och våra produkter framgångsrikt nått
marknaden, påbörjar vi en ny etapp på vår resa.
Nu fokuserar vi på att öka takten på vår innovativa
forskning och hållbar leverans av livsförändrande
läkemedel som förbättrar patientens behandlingsresultat
och hälsoupplevelse.

Våra strategiska prioriteringar

1. Leverera tillväxt och uppnå ledarskap inom våra terapiområden

Speglar hur vi arbetar
för att nå
vårt syfte: att flytta
fram gränserna för
forskningen för att ta
fram läkemedel som
förändrar liv

2. Öka takten på vår innovativa forskning
3. Vara en bra arbetsplats

Utmärkande
FoU-kompetens
Små molekyler,
biologiska läkemedel,
proteinteknik och
innovativa hjälpmedel
(devices), samt nya
vetenskapliga metoder,
ny teknologi och biologi
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En bred FoU-plattform inom
tre huvudområden

Cancer
Vår ambition är att
flytta fram gränserna
för forskningen,
förändra cancerbehandlingen, förbättra livet
för patienter med
cancer, och i framtiden
kunna eliminera cancer
som dödsorsak

Kardiovaskulära,
metabola och
njursjukdomar
Vårt mål är sömlösa
behandlingsmetoder vid
hjärtsvikt, kardiovaskulära, metabola och
njursjukdomar, förbättra
patientens behandlingsresultat och minskad
dödlighet

En portfölj med produkter för
specialist- och primärvård
(Produktförsäljning)

8 667 MUSD 6 906 MUSD 5 391 MUSD
37% av total försäljning
2018: 6 028 MUSD
2017: 4 024 MUSD

29% av total försäljning
2018: 6 710 MUSD
2017: 7 266 MUSD

23% av total försäljning
2018: 4 911 MUSD
2017: 4 706 MUSD

2 601 MUSD

Försäljningsökning med 44%
(47% CER), inklusive:

Försäljningsökning med 3%
(6% CER), inklusive:

Försäljningsökning med 10%
(13% CER), inklusive:

Tagrisso försäljning på
3 189 MUSD, ökning 71%
(74% CER)

Brilinta försäljning på
1 581 MUSD, ökning 20%
(23% CER) genom fortsatt
patientupptag för akut
kranskärlssjukdom och efter
hjärtinfarkt

Symbicort försäljning på
2 495 MUSD, minskning 3%
(stabil CER), på grund av fortsatt
prispress från konkurrenter i
USA

Produktförsäljningen minskade
med 24% (21% CER) och stod
för 11% av den totala
produktförsäljningen,
minskning från 16% under
2018. Detta inkluderar
försäljning av Nexium,
minskning 13% (11% CER)
till 1 483 MUSD

En forskningsbaserad innovationsstrategi

Imfinzi försäljning på
1 469 MUSD, ökning 132%
(133% CER)
Lynparza försäljning på
1 198 MUSD, ökning 85%
(89% CER)
Not:
CER – fasta valutakurser
(constant exchange rate).
Siffror i parentes avser negativa tal.
Uttrycken i denna ”AstraZeneca i korthet”
överensstämmer med uttrycken i
Årsredovisningen.
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Utvecklingen för mogna
läkemedel inkluderar en
minskning för Faslodex
försäljning på 13% (11% CER)
till 892 MUSD, återspeglar
lansering av ett flertal generiska
läkemedel

nya originalsubstanser (NME:er) i fas III/pivotala
fas 2-studier eller under granskning av registreringsmyndighet, omfattande 13 indikationer
2019
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2018

8

2017

11

2016
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Farxiga försäljning på
1 543 MUSD, ökning 11%
(14% CER), speglar prispress i
USA och försäljningsökning på
40% på tillväxtmarknaderna
(48% CER) till 471 MUSD
Crestor försäljning på
1 278 MUSD, minskning 11%
(8% CER), speglar konkurrens
från generika och effekten av
volymbaserad upphandling i
Kina

Andningsvägar
Vi vill förändra
behandlingen av
sjukdomar i andningsvägarna genom våra
kombinerade inhalationsläkemedel samt
biologiska läkemedel,
för att möta medicinska
behov och göra framsteg
inom forskningen. Vår
ambition är att uppnå
sjukdomsremission eller
att helt kunna bota
patienterna

Pulmicort försäljning på
1 466 MUSD, ökning 14%
(18% CER), försäljningsökning
på tillväxtmarknaderna på 20%
(24% CER), vilket utgör 81% av
den globala försäljningen
Fasenra försäljning på
704 MUSD, ökning med 137%
(139% CER) med stark
försäljningstillväxt i USA,
Europa och Japan

Övriga sjukdoms
områden
Vi har läkemedel och
vaccin inom andra
sjukdomsområden
till stor nytta för
patienterna

11% av total försäljning
2018: 3 400 MUSD
2017: 4 156 MUSD

Cancer

Global kommersiell närvaro, med
styrka på tillväxtmarknaderna
(Produktförsäljning)

Kardiovaskulära, metabola och njursjukdomar

Tillväxtmarknader

USA

Europa

8 165 MUSD

7 747 MUSD

4 350 MUSD

18% av total försäljning
2018: 4 459 MUSD
2017: 4 753 MUSD

14% av total försäljning
2018: 2 823 MUSD
2017: 3 081 MUSD

Produktförsäljningen ökade
med 18% (24% CER). Nya
läkemedel1 stod för 23% av
försäljningen på tillväxtmarknaderna under året, ökning från
15% under 2018

Produktförsäljningen ökade
med 13%, speglar framgången
för våra nya cancerläkemedel

Produktförsäljningen minskade
med 2% (upp 2% CER), speglar
en stark utveckling för våra
cancerläkemedel, motverkat av
en minskning för Nexium och
mogna läkemedel inom
andningsvägar

Produktförsäljningen ökade med
17% (18% CER), speglar stark
utveckling för nya läkemedel i
Japan. Även påverkan från
avyttringar i Kanada och
konkurrens från motsvarigheter
till Symbicort i Australien

70 600

45,4%

91

>3 100

35% av total försäljning
2018: 6 891 MUSD
2017: 6 149 MUSD

Våra skickliga medarbetare
Fast beslutna att attrahera,
behålla och utveckla en talangfull
personalstyrka med mångfald,
som gemensamt strävar efter att
uppnå vårt syfte och leva efter
våra värderingar

Andningsvägar

medarbetare
2018: 64 600
2017: 61 100

33% av total försäljning
2018: 6 876 MUSD
2017: 6 169 MUSD

av våra seniora
befattningar innehas
av kvinnor

Etablerade marknader
ROW

publikationer från våra
forskare i högt ansedd
fackpress

3 303 MUSD

Medarbetare med
doktorsexamen
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Strategiska FoU-centra
4
1. Cambridge, Storbritannien (HK)
2. Gaithersburg, MD, USA
3. Göteborg, Sverige
Övriga FoU-centra och kontor
4. Södra San Fransisco, CA, USA
5. Boston, MA, USA
6. New York, NY, USA
7. Alderley Park och Macclesfield, Storbritannien
8. Shanghai, Kina
9. Osaka, Japan
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En hållbar verksamhet
Fast beslutna att verka på ett sätt
som tar hänsyn till samspelet
mellan verksamhetens tillväxt,
samhällets behov och vår planets
begränsningar

Prioritet

Prioritet

Prioritet

Tillgång till hälsovård

Skydda miljön

Etik och transparens

Prioriteringar i vår
kapitalallokering
Balansera verksamhetens
intressen med våra finansiärers
och aktieägares intressen, och
ge stöd för vår progressiva
utdelningspolicy

Utbetalningar till
aktieägare

 rilinta, Tagrisso, Imfinzi, Lynparza,
B
Calquence, Farxiga, Lokelma, Fasenra,
Bevespi och Breztri.
2
I april 2019 slutförde bolaget en placering av
44 386 214 nya stamaktier med ett nominellt
belopp på 0,25 USD vardera i bolaget.
1

1

2

3

100%

Inbetalning från
emission av aktiekapital2

Totalt

2018: (34) MUSD
2017: (43) MUSD

2018: 3 450 MUSD
2017: 3 476 MUSD

Forsknings- och
utvecklingskostnader

Kreditvärdering
(Standard & Poor’s)

Kreditvärdering
(Moody’s)

2018: 5 932 MUSD
2017: 5 757 MUSD

Lång sikt:
stabil prognos

Lång sikt:
negativ prognos

Utdelningar

3 592 MUSD
2018: 3 484 MUSD
2017: 3 519 MUSD

av våra medarbetare
utbildade i Etiska
regler

(3 525) MUSD 67 MUSD

6 059 MUSD BBB+

A3
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Utdelning och övrig information för aktieägare

Datum för utdelning
Utdelningen för andra halvåret 2019 kommer att utbetalas den 30 mars 2020 till de aktieägare som var registrerade den
28 februari 2020. Aktien handlades exklusive rätt till utdelning från och med den 27 februari 2020. Utdelningen för första
halvåret 2020 kommer att utbetalas den 14 september 2020 till de aktieägare som är registrerade den 14 augusti 2020.
Aktien kommer att handlas exklusive rätt till utdelning från och med den 13 augusti 2020. Framtida utdelningar kommer
normalt att utbetalas enligt följande:
Första halvåret: meddelas i juli/augusti och utbetalas i september. Andra halvåret: meddelas i januari/februari
och utbetalas i mars.
Resultatrapportering
Delårsrapporten för första kvartalet 2020 kommer att publiceras den 29 april 2020. Delårsrapporten för andra kvartalet
och första halvåret 2020 kommer att publiceras den 30 juli 2020.

Detta dokument är en översättning av AstraZenecas officiella Letter from the Chairman. Det brittiska officiella
dokumentet har tolkningsföreträde vid eventuella oklarheter i förhållande till denna översättning.

AstraZeneca AB
151 85 Södertälje
Tel: 08-553 260 00
Huvudkontor
AstraZeneca PLC
1 Francis Crick Avenue
Cambridge Biomedical Campus
Cambridge CB2 0AA
Storbritannien
Tel +44 (0)20 3749 5000
Investor relations
Storbritannien och Sverige:
som ovan
USA:
Tel: (kostnadsfritt inom USA)
+1 (866) 381 7277
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Central värdepappersförvarare
Euroclear Sweden AB
Box 191
101 23 Stockholm
Tel: +46 (0)8 402 9000
Representant för aktieägare
i Euroclear Sweden AB:
Computershare AB
Box 5267
102 46 Stockholm
Tel: +46 (0)8 553 210 80
Registrerings- och överlåtelsekontor
Equiniti Limited
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

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
Utanför USA: +1 718 921 8137

