
Årsstämma i Ratos AB (publ)

Mot bakgrund av den fortsatta COVID-19-pandemin kommer 
stämman att genomföras enligt ett s.k. poströstningsförfarande, 
vilket innebär att inga aktieägare kommer att delta på stämman 
personligen eller genom ombud. Istället kan aktieägare delta i 
årsstämman genom att rösta och lämna in frågor i förväg enligt 
instruktionerna nedan.

Kallelse
Kallelse har skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar 
och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets hemsida,  
www.ratos.com/sv. Kallelsen skickas genast och utan kostnad med 
post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. 

Förutsättningar för deltagande 
Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska:

a. vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken 
tisdagen den 2 mars 2021, och

b. anmäla sitt deltagande till stämman senast tisdagen den 9 mars 
2021. Utövandet av rösträtt i enlighet med poströstningsförfarandet 
kommer att betraktas som en anmälan från aktieägaren om att 
delta i stämman.

Aktieägare som genom bank eller annan förvaltare låtit förvaltar-
registrera sina aktier måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn 
för att få delta i stämman. Då denna registrering ska vara införd i 
aktieboken torsdagen den 4 mars 2021 måste aktieägaren i god tid 
före denna dag begära att förvaltaren genomför sådan registrering.

Poströstning
Poströstning kommer att kunna genomföras från och med måndag 
den 8 februari 2021 till och med tisdagen den 9 mars 2021. Aktie-
ägaren kan rösta i förväg på något av följande sätt:

1. Röstning på webbplatsen: Röstning kan göras elektroniskt med 
Bank-ID på bolagets webbplats www.ratos.com/sv.

2. Röstning via e-post: Röstning kan göras genom att fylla i det 
förhandsröstningsformulär som finns tillgängligt på bolagets webb-
plats www.ratos.com/sv och sedan skicka formuläret till följande 
e-postadress info@computershare.se, tillsammans med fullmakt 
och/eller andra behörighetshandlingar.

3. Vanlig post: Röstning kan göras genom att skriva ut och fylla i 
det förhandsröstningsformulär som finns tillgängligt på bolagets 
webbplats www.ratos.com/sv och sedan skicka formuläret till 
Computershare AB, ”Ratos årsstämma 2021”, Box 5267, 102 46 
Stockholm, tillsammans med fullmakt och/eller andra behörighets-
handlingar.

En aktieägare kan inte ge några andra instruktioner än att välja ett 
av de alternativ som anges vid varje punkt i poströstningsformu-
läret. En omröstning (dvs poströstningen i sin helhet) är ogiltig om 
aktieägaren har försett formuläret med specifika instruktioner eller 
villkor eller om förtryckt text ändras eller kompletteras.

Röstningsformuläret, tillsammans med eventuell bifogad fullmakt 
och behörighetsdokumentation, måste vara Ratos tillhanda senast 
tisdagen den 9 mars 2021. Röster som mottages senare kommer 
att bortses från.

För eventuella frågor beträffande poströstningsförfarandet,  
kontakta Computershare, telefon 08-518 01 550, vardagar  
kl. 09:00–16:00.

Frågor
Frågor till bolaget i samband med årsstämman kan skickas till 
Ratos fram till och med söndagen den 28 februari 2021. Aktieägare 
som vill ställa frågor kan göra det på något av följande sätt:

1. E-post: Frågor kan skickas via e-post till följande e-postadress: 
info@ratos.com.

2. Vanlig post: Frågor kan skickas till Ratos AB, ”Ratos årsstämma 
2021”, Box 1661, 111 51 Stockholm.

Aktieägaren måste ange namn, person- eller organisationsnummer 
och postadress för att frågan ska besvaras. Aktieägaren bör också 
ange sin e-postadress och telefonnummer.

Frågor från aktieägarna måste ha kommit Ratos tillhanda senast 
söndagen den 28 februari 2021 och kommer att besvaras och 
publiceras senast fredagen den 5 mars 2021. Frågorna och svaren 
kommer att finnas tillgängliga hos bolaget, Ratos AB,  
Drottninggatan 2, 111 51 Stockholm och på bolagets webbplats, 
www.ratos.com/sv, och kommer att skickas till aktieägaren under 
förutsättning att aktieägarens adress är känd av bolaget eller 
tillhandahålls av aktieägaren tillsammans med frågan.

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare 
begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig 
skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som 
kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels 
förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller 
dotterföretags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till 
annat koncernföretag.

Stockholm i februari 2021
Ratos AB (publ)
Styrelsen

Aktieägarna i Ratos AB (publ), org.nr 556008-3585,  
kallas härmed till årsstämma onsdagen den 10 mars 2021 


