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Till Dig som är aktieägare i AstraZeneca
På styrelsens vägnar vill jag härmed informera om att AstraZenecas (”Bolaget”) årsredovisning för 2020 nu har publicerats,
liksom kallelsen till årsstämman 2021 med åtföljande information till aktieägarna.
Bolagets årsstämma 2021 kommer att hållas som ett slutet möte på grund av den brittiska regeringens restriktioner med
anledning av COVID-19, när det gäller offentliga sammankomster inomhus. Stämman kommer att föregås av ett
aktieägarmöte online enligt nedan.
> Bolaget kommer att hålla ett aktieägarmöte online fredagen den 30 april 2021 i form av en livesänd presentation med
några av bolagets styrelseledamöter. Aktieägarna bjuds in att delta i en frågestund, om så önskas.
> Bolagets årsstämma kommer att hållas tisdagen den 11 maj 2021 som ett slutet möte där aktieägarna inte kan delta.
Aktieägarna uppmanas starkt att rösta före årsstämman genom att utse stämmans ordförande till ombud. Stämmans
ordförande kommer att rösta för aktieägarnas räkning och i enlighet med deras instruktioner, vid årsstämman.
Mer information om ovanstående möten finns att läsa i kallelsen till årsstämman.
Du bör nu ha erhållit följande material
> AstraZeneca i korthet – en sammanfattning av bolagets utveckling under 2020 (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
Årsredovisningen och kallelsen till årsstämman finns tillgängliga på våra hemsidor
www.astrazeneca.com/annualreport2020 respektive www.astrazeneca.com/noticeofmeeting2021
och www.astrazeneca.se/aktieagare.html
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.
Jag kommer att skriva till er i sinom tid med anledning av det föreslagna förvärvet av Alexion Pharmaceuticals Inc., vilket
förutsätter aktieägarnas godkännande vid en extra bolagsstämma.

Med vänlig hälsning

Leif Johansson
Styrelseordförande
30 mars 2021

Viktig information
Detta dokument innehåller vissa utdrag från årsredovisning och Form 20-F 2020 (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 284 och avsnittet “Risk” från
sidan 254. 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
Not:

Inspirerade av våra värderingar och forskningens
möjligheter, är vårt fokus att påskynda framtagning
av livsförändrande läkemedel som skapar
bestående värde för patienter och samhälle.

CER – fasta valutakurser
(constant exchange rate).
Siffror i parentes avser negativa tal.
Uttrycken i denna ”AstraZeneca i korthet”
överensstämmer med uttrycken i
Årsredovisningen.

Våra strategiska prioriteringar

Ett forskningsdrivet
värdeskapande

Våra prioriteringar
speglar hur vi arbetar
för att leverera tillväxt
genom innovationsstrategi och nå vårt syfte:
att flytta fram gränserna
för forskningen för att
ta fram läkemedel som
förändrar liv.
Utmärkande
FoU-kompetenser
Små molekyler,
biologiska läkemedel,
proteinteknik och
innovativa hjälpmedel
(devices), samt nya
vetenskapliga metoder,
ny teknologi och biologi.

1. Leverera tillväxt och uppnå ledarskap inom våra terapiområden
2. Accelerera innovativ forskning
3. Vara en bra arbetsplats

171

Projekt i vår forskningsportfölj
2020

171

2019

167

2018

149

Fas I

Fas II

Utveckling i sen fas

Livscykelhantering
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7
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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 Francisco, CA, USA
5. Boston, MA, USA
6. New York, NY, USA
7. Alderley Park och Macclesfield, Storbritannien
8. Shanghai, Kina
9. Osaka, Japan

Fokus på tre huvudsakliga
terapiområden

Cancer
Vår ambition är att hitta
botemedel för alla
former av cancer. Vi
följer forskningen för att
förstå cancer och dess
komplexitet för att
upptäcka, utveckla och
ta fram behandlingar
som förändrar liv och
ökar möjligheterna att
bota sjukdomen.

En varierad portfölj med
produkter för specialistoch primärvård
(Produktförsäljning)
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Kardiovaskulära,
metabola och
njursjukdomar (CVRM)
Vårt mål är att rädda
liv hos människor
som lever med
konsekvenserna av
CVRM-sjukdom. Vi
använder sömlösa
behandlingsmetoder för
att förbättra patientens
behandlingsresultat
och uppnå minskad
dödlighet.
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Andningsvägar
och immunologi
Vi vill förändra behand
lingen av sjukdomar i
andningsvägarna/
immunologiska sjukdomar och har en stark
ambition att eliminera
sjukdomsattacker som
går att förebygga. Vi
vill uppnå hållbar
sjukdomsremission
eller helt kunna bota de
miljoner människor
som har dessa potentiellt förödande sjukdomar.

Övriga läkemedel
och COVID-19
Vi har läkemedel och
vaccin inom andra
sjukdomsområden
till stor nytta för
patienterna. Vi arbetar
för att bekämpa
COVID-19-pandemin
genom att ta fram och
snabba på utvecklingen
av potentiella
läkemedel mot
sjukdomen.

10 850 MUSD 7 096 MUSD
42% av total försäljning
2019: 8 667 MUSD
2018: 6 028 MUSD

27% av total försäljning
2019: 6 906 MUSD
2018: 6 710 MUSD

5 357 MUSD

2 587 MUSD

Försäljningsökning med 25%
(26% CER)

Försäljningsökning med 3%
(5% CER)

Försäljningsminskning med 1%
(0% CER)

Försäljningsminskning med 1%
(0% CER)

21% av total försäljning
2019: 5 391 MUSD
2018: 4 911 MUSD

10% av total försäljning
2019: 2 601 MUSD
2018: 3 400 MUSD

Cancer.

Global styrka, balanserad
närvaro i regionerna
(Produktförsäljning)

Kardiovaskulära, metabola och njursjukdomar.

Andningsvägar & Immunologi.

Tillväxtmarknader

USA

Europa

8 679 MUSD

8 638 MUSD

5 059 MUSD

Försäljningsökning med 6%
(10% CER)

Försäljningsökning med 12%
(12% CER)

Försäljningsökning med 16%
(15% CER)

Försäljningsökning med 6%
(6% CER)

Satsning på medarbetarna
Fokus på inkludering och
mångfald men också livslångt
lärande och utveckling.

76 100

46,9%

92%

81%

Samhällsengagemang
Förbättra tillgången till hälsovård,
ökat miljöskydd samt etik och
transparens, inklusive leverera på
vårt program ”Ambition Zero
Carbon”.

Prioritet

Prioritet

Prioritet

Tillgång till
hälsovård

Miljöskydd

Etik och
transparens

34% av total försäljning
2019: 8 165 MUSD
2018: 6 891 MUSD

medarbetare
2019: 70 600
2018: 64 600
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33% av total försäljning
2019: 7 747 MUSD
2018: 6 876 MUSD

av våra seniora
befattningar innehas
av kvinnor
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20% av total försäljning
2019: 4 350 MUSD
2018: 4 459 MUSD

av medarbetarna har
stark tilltro till
AstraZenecas framtida
inriktning och
nyckelprioriteringar

Etablerade marknader
ROW

3 514 MUSD

14% av total försäljning
2019: 3 303 MUSD
2018: 2 823 MUSD

av medarbetarna
anser att samarbete
mellan teamen
fungerar effektivt
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87%

av våra medarbetare
säger att de förstår
hur de bidrar till våra
hållbarhetsprioriteringar

7:e plats totalt

En lista för
miljöpåverkan

Innefattar globalt och
europeiskt index

Innefattar flera
olika index

Prioriteringar i vår
kapitalallokering
Efter att ha möjliggjort investeringar i verksamheten, gett
stöd till vår progressiva utdel
ningspolicy och upprätthållit
en stark kreditvärdighet för
investeringsgraden, granskar
vi nu potentiella investeringar
med omedelbart vinstgivande,
värdeökande möjligheter.

Utdelningar

Forsknings- och
utvecklingskostnader
(Redovisat)

Kreditvärdering
(Standard & Poor’s)

Kreditvärdering
(Moody’s)

5 991 MUSD
2019: 6 059 MUSD
2018: 5 932 MUSD

BBB+

Lång sikt:
Kreditbevakning
Positiv prognos

A3

Omfattande respons på
COVID-19-pandemin
Vår respons ligger i linje med
våra värderingar: vi följer
vetenskapen, vi sätter
patienterna först och vi
gör det rätta.

Hjälpte till att säkerställa patienternas
säkerhet och deras
fortsatta tillgång till
vård och läkemedel.

Skyddade våra
anställda och kritisk
verksamhet för att
säkerställa fortsatt
leverans av våra
läkemedel.

Bidrog till processen
för vetenskaplig
innovation för att
bekämpa viruset.

Bidrog ytterligare
till samhället,
inklusive katastrof-/
nödhjälp.

3 572 MUSD
2019: 3 592 MUSD
2018: 3 484 MUSD

Lång sikt:
Negativ prognos
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Utdelning och övrig information för aktieägare

Datum för utdelning
Utdelningen för andra halvåret 2020 kommer att utbetalas den 29 mars 2021 till de aktieägare som var registrerade den
26 februari 2021. Aktien handlades exklusive rätt till utdelning från och med den 25 februari 2021. Utdelningen för första
halvåret 2021 kommer att utbetalas den 13 september 2021 till de aktieägare som är registrerade den 13 augusti 2021.
Aktien kommer att handlas exklusive rätt till utdelning från och med den 12 augusti 2021. 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 2021 kommer att publiceras den 30 april 2021. Delårsrapporten för andra kvartalet
och första halvåret 2021 kommer att publiceras den 29 juli 2021.
Varning om bedrägerier riktade mot aktieägare
Aktieägare i AstraZeneca och många andra företag har rapporterat att de har mottagit oönskade samtal och
korrespondens rörande deras aktieinnehav och investeringsfrågor. Aktieägare rekommenderas att vara mycket försiktiga
avseende sådana oönskade kontakter, samt notera att det är mycket osannolikt att ansedda företag som är
auktoriserade av Financial Conduct Authority (FCA) använder sådana metoder. Sådana tillvägagångssätt kan vara en del
av försök till bedrägeri riktat mot aktieägarna.
Aktieägarna rekommenderas att bekanta sig med informationen om bedrägerier som finns tillgängliga på FCA:s
webbplats www.fca.org.uk/consumers samt avsnittet FAQ under fliken Investors på AstraZenecas globala webbplats,
www.astrazeneca.com.
Eventuella misstänkta bedrägerier eller bedrägliga tillvägagångssätt bör rapporteras till FCA via dess webbplats och till
AstraZenecas ordinarie aktieregistrator med hjälp av kontaktuppgifterna på denna sida.

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

