
 

 

Åtgärder med anledning av coronaviruset 
Oasmia följer noggrant hur situationen kring Covid-19, coronaviruset, utvecklas. Som en 
försiktighets- och riskminimeringsåtgärd för sina aktieägare kommer Oasmia att vidta särskilda 
åtgärder i samband med årsstämman såsom begränsningar av stämmans längd, förtäring och 
närvaro av ledande befattningshavare.  

Mot bakgrund av myndigheternas föreskrifter vill Oasmia uppmana samtliga aktieägare att noga 
överväga möjligheten att istället för att närvara fysiskt vid årsstämman använda sig av 
möjligheten till poströstning. Om du som är anmäld till stämman upplever sjukdomssymptom 
såsom förkylning, hosta, halsont eller feber önskar Oasmia att du avstår från att närvara. Detta 
för att undvika ytterligare smittspridning. Oasmia följer den fortsatta utvecklingen noga och 
kommer vid behov att uppdatera informationen här på bolagets webbplats. 

Poströstning  

Aktieägare som vill utnyttja möjligheten till poströstning ska, utöver att vara införd i den av 
Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 3 september 2020 och anmäla sitt deltagande vid 
årsstämman på det sätt som föreskrivs i kallelsen, använda det formulär för poströstning som 
finns tillgängligt här på Oasmias hemsida. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier 
måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering 
måste vara verkställd senast den 3 september 2020. Aktieägare bör därför i god tid före denna 
dag hos förvaltaren begära omregistrering av aktierna. 

Aktieägare kan utöva sin rösträtt vid årsstämman genom poströstning. Vid poströstning ska ett 
särskilt formulär användas, vilket finns tillgängligt här på bolagets webbplats, www.oasmia.com. 
Poströstningsformuläret kan också erhållas hos bolaget. Aktieägaren kan inte lämna andra 
instruktioner än att markera ett av de angivna svarsalternativen vid respektive punkt i 
formuläret. Det går också att avstå från att rösta i enskild beslutspunkt. Poströsten ska vara 
bolaget tillhanda senast den 8 september kl. 12:00. Komplett formulär, inklusive eventuella 
bilagor, skickas med post i original till Oasmia Pharmaceutical AB, Vallongatan 1, 752 28 Uppsala 
(märk kuvertet ”Poströstning årsstämma den 9 september 2020”). Om aktieägaren är juridisk 
person måste registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. 
Detsamma gäller om aktieägaren poströstar genom ombud. Om aktieägaren har försett 
formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, 
kan rösten i den frågan komma att betraktas som ogiltig. Ytterligare anvisningar framgår av 
poströstningsformuläret. 

 


