
Årsstämma 2020 
 
Årsstämma i Bactiguard Holding AB (publ) hålls tisdagen den 28 april 2020 kl. 14.00 vid 
bolagets huvudkontor på Alfred Nobels Allé 150 i Tullinge. Inregistrering inleds kl. 13.00. 

Före stämman kommer Bactiguards VD att hålla ett anförande online med möjlighet för 
åhörarna att ställa frågor, se vidare information nedan.  

 
Särskilda åtgärder med anledning av viruset som orsakar Covid-19 

Med anledning av utbrottet av viruset som orsakar Covid-19 och för Bactiguards aktieägares 
säkerhet, uppmanar Bactiguard alla aktieägare att inte delta personligen vid årsstämman 
2020, utan att istället utnyttja möjligheten att rösta på distans genom poströstning. Mer 
information om poströstning finns nedan.  

- Bactiguard har därutöver beslutat om följande särskilda åtgärder vid årsstämman 
2020: Ingen mat eller dryck kommer att serveras. 

- Inga anföranden kommer att hållas (se dock nedan om VD:s anförande innan 
stämman). 

- Det kommer att vara en starkt begränsad fysisk närvaro av styrelseledamöter, 
koncernledning, företrädare för valberedningen etc. 

- Inga eller begränsat antal gäster vid stämman kommer att tillåtas. 
- Aktieägare som trots möjligheten till poströstning och Bactiguards uppmaning ovan 

väljer att delta personligen vid årsstämman, uppmanas att inte ha några biträden. 

För närvarande gäller restriktioner mot att hålla allmänna sammankomster med fler än 50 
personer. Om antalet personer på plats vid årsstämman 2020 skulle riskera att överskrida de 
gällande restriktionerna kan Bactiguard komma att flytta fram årsstämman till senare tillfälle. 

 
Information om poströstning 

Bactiguard har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post, och uppmanar 
som framgått ovan aktieägarna att använda denna möjlighet för att minimera antalet 
deltagare som närvarar personligen vid stämman och därmed bidra till att minska risken för 
smittspridning av viruset som orsakar Covid-19. 

Formulär för poströstning finner du här:  
https://www.bactiguard.se/sv/for-investerare/bolagsstyrning/bolagsstamma/arsstamma-2020  
 

Ifyllt och undertecknat formulär kan skickas elektroniskt till stamman@bactiguard.se eller 
i original till Bactiguard Holding AB, Box 15, 146 21 Tullinge (märk kuvertet ”Poströstning 
årsstämma 2020”). Komplett formulär ska vara bolaget tillhanda senast den 24 april 2020 kl. 
17:00. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan 
behörighetshandling bifogas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren poströstar genom 
ombud. Vidare instruktioner finns i formuläret. 

Observera att registrering av aktier i eget namn (om aktierna är förvaltarregistrerade) 
och anmälan till årsstämman måste ha skett senast den 22 april 2020 även om aktieägaren 
väljer att poströsta före årsstämman. Instruktioner om anmälan etc. finns i kallelsen till 
årsstämman. 

https://www.bactiguard.se/sv/for-investerare/bolagsstyrning/bolagsstamma/arsstamma-2020


Information om VD:s anförande online med möjlighet att ställa frågor 

Med anledning av utbrottet av viruset som orsakar Covid-19 kommer som ovan framgått 
inget VD-anförande att hållas under själva stämman. Däremot kommer VD att hålla ett 
anförande online kl. 13.15 (före stämman), med möjlighet för deltagarna att ställa frågor. Mer 
information om deltagande online eller via telefon kommer att publiceras på hemsidan och 
via pressmeddelande.  


