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Åtgärder med anledning av utbrottet av det nya coronaviruset och Covid-19 

Med anledning av utbrottet av det nya coronaviruset och Covid-19 kommer Sedana Medical att vidta en rad 

försiktighetsåtgärder inför och i samband med årsstämman 2020, i syfte att minska risken för smittspridning. Bland 

annat kommer följande åtgärder att vidtas.  

 

• Inregistrering till stämman kommer att börja kl. 15:45. 

• Ingen mat eller dryck kommer att serveras i anslutning till stämman.  

• Antalet närvarande företrädare för bolagets styrelse, bolagsledning och valberedning samt övriga 

funktionärer kommer att begränsas. 

• För att begränsa årsstämmans längd kommer den verkställande direktören Christer Ahlberg inte att hålla 

sitt sedvanliga anförande vid årsstämman. Istället kommer ett anförande av den verkställande direktören 

att hållas tillgängligt på Sedana Medicals hemsida senast samma dag som årsstämman. Även övriga 

anföranden av styrelsens ordförande, ordföranden i valberedningen och revisorn samt presentationen 

av beslutsförslag kommer att minimeras. 

• Årsstämman kommer att avslutas omedelbart efter att de obligatoriska punkterna på dagordningen har 

avhandlats. 

• Inga företrädare för bolagets styrelse, bolagsledning eller valberedning eller andra funktionärer som 

upplevt luftvägsbesvär eller symtom som snuva, hosta eller feber under de tre dagarna närmast före 

stämman kommer att närvara vid stämman. Aktieägare och ombud ombeds att iaktta samma 

förhållningsregel.  

Deltagande via ombud 

För aktieägare som upplevt luftvägsbesvär eller symtom som snuva, hosta eller feber under de tre dagarna 

närmast före stämman, som tillhör en riskgrupp eller som av andra skäl känner sig oroliga för smittspridning med 

anledning av det nya coronaviruset, vill vi understryka möjligheten att, istället för att närvara personligen vid 

årsstämman, delta via ombud. 

Aktieägare som önskar delta via ombud måste utfärda en skriftlig, dagtecknad fullmakt för ombudet i enlighet med 

vad som framgår av kallelsen till årsstämman. Fullmakten bör även kombineras med en röstinstruktion till 

ombudet. Fullmaktsformulär inklusive formulär för röstinstruktion hålls tillgängligt Sedana Medicals hemsida. 

Viktigt! 

Notera att möjligheten att låta ett ombud utöva aktieägares rösträtt på stämman förutsätter att aktieägaren 

anmält sitt deltagande vid stämman, samt finns upptagen i aktieboken på avstämningsdagen för rätt att delta vid 

stämman, i enlighet med vad som anges i kallelsen till stämman.  

 
Sedana Medical följer noga händelseutvecklingen med anledning av utbrottet av det nya coronaviruset och Covid-

19 i Sverige, och kan i händelse av uppdaterade instruktioner eller rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, 

regeringen eller andra relevanta myndigheter komma att besluta om ytterligare eller uppdaterade åtgärder i 

samband med årsstämman 2020. Sedana Medical kommer att tillhandahålla eventuella uppdateringar på bolagets 

hemsida. 

 


