SÄRSKILT FÖRFARANDE MED ANLEDNING AV SPRIDNINGEN AV CORONAVIRUS
(COVID-19)
Mot bakgrund av den pågående smittspridningen av coronaviruset har styrelsen beslutat att
vidta vissa försiktighetsåtgärder vid årsstämman den 13 maj 2020 för att värna om bolagets
aktieägares hälsa och deras möjligheter att utöva sina rättigheter vid årsstämman.
Folkhälsomyndigheten bedömer att risken för spridning av virus är mycket hög och
rekommenderar bland annat undvikande av stora folksamlingar och trängsel. Om
folksamlingar inte kan undvikas bör tiden som spenderas i dem i möjligaste mån minimeras.
Till följd av styrelsens beslut kommer ingen mat eller dryck att tillhandahållas i samband med
årsstämman, det kommer inte hållas något VD-anförande, antalet deltagare som inte är
aktieägare kommer att begränsas och stämman kommer att minimeras i tid utan att inskränka
aktieägarnas rättigheter. Med stöd av de särskilda tillämpningsföreskrifter som utfärdats av
Kollegiet för svensk bolagsstyrning kommer styrelseledamöterna och VD även överväga att
inte delta vid årsstämman personligen.
Röstning genom fullmakt
Mot bakgrund av myndigheternas föreskrifter och för aktieägare som känner sig oroliga för
smittspridning med anledning av coronaviruset, uppmanas aktieägarna att noga överväga
möjligheten att inte närvara personligen utan istället delta via ombud. Med anledning av
smittspridningen har riksdagen antagit en tillfällig lagstiftning, vilken ger aktiebolag en utökad
möjlighet att använda fullmaktsinsamling och tillåta poströstning för att underlätta
genomförandet av bolagsstämmor. Med stöd av denna tillfälliga lagstiftning har styrelsen valt
att tillhandahålla ett särskilt fullmaktsformulär för aktieägares utövande av rösträtt. Istället för
att personligen närvara på årsstämman kan aktieägare välja att med stöd av formuläret
befullmäktiga föreslagen stämmoordförande (Olof Reinholdsson (Setterwalls Advokatbyrå AB))
att vid årsstämman rösta för aktieägarens aktier i enlighet med dennes instruktioner.
Fullmaktsformuläret finns att ladda ner på bolagets hemsida www.qleanair.com under
”Investors” / ”Corporate Governance” / ”AGM”.
_______________________________________________________________
SPECIAL PROCEDURE DUE TO THE SPREAD OF CORONAVIRUS (COVID-19)
In light of the spread of the coronavirus, the board of directors has decided to implement
certain precautionary measures for the annual general meeting to be held on 13 May 2020 in
order to ascertain the well-being of the company’s shareholders as well as the opportunity for
them to exercise their rights at the annual general meeting.
The Public Health Agency of Sweden has made the assessment that the risk for spread of the
virus is very high and recommend avoidance of large gatherings and crowds. If one cannot
avoid large gatherings, any time spent in such a situation should be kept at a minimum. Due to
the board of directors’ resolution, no food or beverage will be served in connection with the
annual general meeting, no statement will be made by the CEO, the number of nonshareholders present at the meeting will be limited, and the timeframe for the annual general
meeting will be kept a minimum, without restricting the shareholders’ rights. As supported by
the special application of rules issued by the Swedish Corporate Governance Board, the board
members and CEO will also consider not to attend the annual general meeting in person.
Voting by proxy
In light of the authorities’ recommendations and for shareholders who are concerned about the
coronavirus outbreak, the shareholders are asked to carefully consider the possibility not to
attend the meeting in person and instead attend by proxy. The Swedish Parliament has
adopted a temporary legislation, which provides Swedish limited companies increased
possibilities to collect proxies and allow postal voting to facilitate general meetings. With

support of this temporary legislation, the board of directors has resolved to provide the
shareholders with a special proxy form for exercise of voting rights. Instead of attending the
annual general meeting in person, a shareholder may use the proxy form to authorize the
proposed chairman of the annual general meeting (Olof Reinholdsson (Setterwalls
Advokatbyrå AB)) to vote for their shares at the annual general meeting in accordance with the
shareholder's instructions. The proxy form can be downloaded from the company’s website
www.qleanair.com under ”Investors” / ”Corporate Governance” / ”AGM”.
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