Kallelse till extra bolagsstämma
AstraZeneca PLC
(registrerat i England och Wales enligt Companies Act 1985 med registrerat nummer 02723534)

Förvärv av Alexion Pharmaceuticals, Inc.
med AstraZeneca PLC som förvärvare
Följande information är utdrag från ”Circular to the shareholders of AstraZeneca PLC”
daterat 12 april 2021 (“Cirkuläret”) som finns tillgängligt på AstraZenecas webbplats:
https://www.astrazeneca.com/investor-relations/astrazeneca-to-acquire-alexion.html. Observera att
Cirkuläret har publicerats på engelska, vilket är det officiella språket i dokumentet.
Du bör läsa hela Cirkuläret och särskilt riskfaktorerna i del II (Risk Factors) i Cirkuläret,
och inte enbart den sammanfattning av Cirkuläret som återfinns i detta brev.
Den 12 december 2020 meddelade AstraZeneca att AstraZeneca och Alexion hade nått en
överenskommelse avseende förvärvet av hela aktieinnehavet i Alexion (”Transaktionen”) med ett
dotterbolag till AstraZeneca som förvärvare.
På grund av Transaktionens storlek utgör den en klass 1-transaktion i enlighet med noteringsreglerna för
Londonbörsen och kräver därför godkännande av AstraZenecas aktieägare. Med anledning därav har en
extra bolagsstämma sammankallats kl. 11.30 (British Summer Time, BST) den 11 maj 2021 på Academy
House, 136 Hills Road, Cambridge, CB2 8PA, Storbritannien.
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KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ASTRAZENECA PLC

En extra bolagsstämma i AstraZeneca PLC (”Bolaget”) kommer att hållas på Academy House,
136 Hills Road, Cambridge CB2 8PA, Storbritannien, den 11 maj 2021 kl. 11.30 (British
Summer Time, BST) med syftet att överväga och, om så är lämpligt, godkänna ärendet nedan.
Bolagsstämman kommer att äga rum i form av ett slutet möte på grund av den brittiska
regeringens COVID-19-restriktioner avseende offentliga sammankomster inomhus.
Bolagsstämman kommer att föregås av ett aktieägarmöte online.
Uttryck i versaler i denna Kallelse till extra bolagsstämma (”Kallelsen”) som inte definieras i
detta dokument skall antas ha den mening som åsyftas dem i det dokument som Kallelsen är
ett utdrag från.
Ärendet läggs fram för beslut med enkel majoritet (”ordinary resolution”)

BESLUT MED ENKEL MAJORITET
1.

ATT:

(a)	Bolagets föreslagna förvärv av Alexion Pharmaceuticals, Inc. och tillhörande arrangemang skall ingås, enligt vad som beskrivs
i Cirkuläret till aktieägarna i Bolaget daterat 12 april 2021 och i huvudsak enligt de förutsättningar och villkor som anges i
Fusionsavtalet daterat 12 december 2020 mellan Bolaget och Alexion Pharmaceuticals, Inc. (bland andra) (”Transaktionen”),
godkänns härmed; och
(b)	Bolagets styrelseledamöter (”Styrelseledamöterna”) (eller någon vederbörligen sammansatt kommitté därav) bemyndigas
härmed att vidta alla nödvändiga eller lämpliga steg och alla nödvändiga eller lämpliga åtgärder för att genomföra, slutföra
eller möjliggöra genomförandet eller slutförandet av Transaktionen och genomföra den med sådana modifieringar, variationer,
revideringar, undantag eller ändringar (som inte är modifieringar, variationer, revideringar, undantag eller ändringar av väsentlig
natur) som Styrelseledamöterna (eller någon vederbörligen godkänd kommitté därav) anser nödvändiga, ändamålsenliga eller
lämpliga i samband med Transaktionen.

På Styrelsens uppdrag:
Adrian Kemp
Styrelsens sekreterare
12 april 2021
Huvudkontor:
AstraZeneca PLC
1 Francis Crick Avenue
Cambridge Biomedical Campus
Cambridge CB2 0AA
Storbritannien
Registrerat i England nr. 2723534
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Noter till Kallelse till extra bolagsstämma (”Bolagsstämman”)

Arrangemang i samband med sluten
bolagsstämma
1. Bolagets styrelse fortsätter att övervaka utvecklingen av COVID-19-situtationen. Säkerheten för vår personal
och våra aktieägare är av största vikt.
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. Bolagsstämman kommer att
fungera som ett procedurmöte och
endast behandla formella affärsfrågor
med ett tillräckligt antal aktieägare för
beslutsmässighet, för att säkerställa
att Bolagsstämman är giltigt hållen.
Övriga aktieägare, företagsrepresentanter och personer som vanligtvis
har rätt att delta i Bolagsstämman får
inte delta i mötet.
2. Styrelsen värdesätter alla aktieägares
stöd och engagemang. Den 30 april
2021 kl. 14.00 (BST) kommer Bolaget
att livesända en presentation online
där några Styrelseledamöter deltar,
samt bjuda in aktieägarna till en
frågestund, om så önskas. Livesändningen nås på evenemangets webbplats: https://web.lumiagm.com.
Ytterligare information om hur Du får
tillgång till aktieägarmötet och hur Du
ställer frågor under mötet finns i
punkt 13 i denna kallelse.
Rätt att delta och rösta
3. Avstämningsdag för deltagande i
denna Bolagsstämma 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.

4. 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. Fullmaktsformuläret 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.
5. För att vara giltig skall Fullmakten/
Röstkortet vara Computershare AB,
”AstraZenecas årsstämma”, FRISVAR
205221117, 110 53 Stockholm tillhanda
senast kl. 13.00 den 6 maj 2021 (svars
kuvert 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.
Rösta via internet
6. 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 Fullmakten/
Röstkortet.
Ytterligare information
7. Önskas ytterligare information kontakta
Computershare AB, representant för
AstraZeneca PLC, telefon: 08-553 210 80
eller info@computershare.se
Votering
8. Votering kommer att genomföras för
förslaget. Det innebär att rösterna från
samtliga aktieägare, inklusive den majoritet av våra aktieägare som inte kan delta
på Bolagsstämman men som lämnat in
Fullmakt/Röstkort, räknas.

Aktieägares rätt att ställa frågor
9. Bolagsstämman kommer att vara ett
slutet möte där aktieägarna inte kan delta.
Aktieägarna inbjuds att delta i ett livesänt
aktieägarmöte den 30 april 2021 där det
kommer att finnas möjlighet att ställa
frågor. Mer information finns att läsa under
punkt 13 i denna Kallelse till bolags
stämma.
Dokument tillgängliga för granskning
10. 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-to-acquire-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.
Totalt antal röster
11. Per den 7 april 2021 (vilket är senast
möjliga datum innan publicering av denna
kallelse) bestod Bolagets emitterade
aktiekapital av 1 312 748 507 aktier där
varje aktie har en röst. Det totala antalet
röster i Bolaget per den 7 april 2021 var
således 1 312 748 507.
Röstresultat
12. Röstresultatet från Bolagsstämman
kommer att meddelas genom regulatorisk
informationsservice och finnas tillgängligt
på Bolagets hemsida, www.astrazeneca.
com, inom rimlig tid efter Bolagsstämmans avslutande.
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Noter till Kallelse till extra bolagsstämma (”Bolagsstämman”) forts

Aktieägarmöte före Bolagsstämman
13. Den 30 april 2021 kl. 14.00 (BST) kommer
Bolaget att direktsända online en presentation där några ledamöter från Styrelsen
deltar, och bjuda in aktieägarna att delta i
en frågestund om de så önskar.

Livesändningen
Evenemanget kommer att sändas med presentationsbilder. När Du är inloggad kommer
Du att kunna lyssna på mötet på Din enhet,
samt se de bilder som visas under mötet.
Bilderna följer presentationen automatiskt.

Åtkomst till evenemangets webbplats
Aktieägarmötet kan nås online med de flesta
webbläsare som Internet Explorer (ej kom
patibel med version 10 och tidigare), Edge,
Chrome, Firefox och Safari på en PC, bärbar
dator eller annan internetaktiverad enhet som
t.ex. en surfplatta eller smartphone. För åtkomst till evenemanget, gå till webbplatsen
https://web.lumiagm.com på dagen för aktie
ägarmötet.

Frågor
Aktieägare kan ställa frågor från kl. 13.00
(BST) den 30 april 2021, fram till slutet av
evenemanget, via webbplatsen genom att
skriva och skicka in sin fråga skriftligen.

Logga in
När Du kommer till webbplatsen blir Du ombedd att ange mötes-ID: 145-523-877. Du
kommer sedan att uppmanas att ange Din
unika SRN-kod och PIN-kod. Dessa koder
hittar Du på röstkortet/fullmaktsblanketten.
Tillgång till mötet via webbplatsen är möjligt
från kl. 13.00 (BST) den 30 april 2021.

Välj meddelandesymbolen från navigeringsfältet och skriv Din fråga längst ner på skärmen.
När Du är klar trycker Du på ”skicka”- ikonen
till höger om meddelandefältet för att skicka in
Din fråga. Vi uppmuntrar aktieägarna att logga
in tidigt och lämna in sina skriftliga frågor i
förväg. Under evenemanget kommer aktie
ägarna också att kunna ställa frågor per telefon. Telefonnummer för att ringa in och ställa
sin fråga kommer att meddelas på webbplatsen för aktieägarmötet.

Denna Kallelse till bolagsstämma är en översättning av AstraZenecas officiella Kallelse till bolagsstämma (”Notice of
General Meeting of AstraZeneca PLC”) som har upprättats enligt brittisk lagstiftning och tillämpliga brittiska
rekommendationer. Denna Kallelse till bolagsstämma har således inte upprättats mot bakgrund av bestämmelserna i den
svenska aktiebolagslagen. Därmed gäller även att den brittiska officiella Kallelse till bolagsstämma har tolkningsföreträde
vid eventuella oklarheter i förhållande till denna översättning av Kallelse till bolagsstämma.
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Förutsättning
En aktiv internetanslutning krävs alltid för att
kunna se direktsändningen, skicka in frågor
och lyssna på sändningen.
Inspelning
Aktieägarmötet kommer att spelas in och
göras tillgängligt för visning i efterhand på
www.astrazeneca.com.

