INFORMATION GÄLLANDE POSTRÖSTNING BOLAGSSTÄMMA 2021
Årsstämma 2021
Årsstämman för 2021 kommer att hållas torsdagen den 10 juni 2020.
Med anledning av utbrottet av Covid-19 och för att minska risken för spridning av
coronaviruset, har Bolagets styrelse, med stöd av lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att
underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, beslutat att aktieägare inte har
rätt att närvara vid stämman personligen eller genom ombud och att den som inte är aktieägare
inte har rätt att närvara. Bolagets styrelse har istället beslutat att aktieägare ska kunna utöva
sin rösträtt per post, s.k. poströstning. Bolaget uppmanar aktieägarna att använda denna
möjlighet för att fortsatt kunna utöva sin rösträtt under rådande omständigheter.
Kallelsen till årsstämma 2021, inklusive fullständiga förslag, är tillgänglig här
www.runwaysafe.com/about-us/investor-relations/.
Poströstning
Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman genom att skicka in sina röster till Bolaget på
förhand genom s.k. poströstning enligt lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att
underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Bolaget uppmanar aktieägarna att
använda denna möjlighet i syfte att utnyttja sin rösträtt vid stämman.
För poströstning ska aktieägarna använda ett digitalt formulär på denna länk
http://bit.ly/postrosta-rws, som fylls i och skickas in elektroniskt senast onsdagen den 9 juni
2020. Ytterligare instruktioner finns i formuläret.
Bolagets och koncernens konsoliderade årsredovisning för räkenskapsåret 2020 är tillgänglig
här www.runwaysafe.com/about-us/investor-relations/.
________________________________

Annual General Meeting 2020
The annual general meeting 2021 will be held on Thursday 10 June 2020.
Due to the outbreak of Covid-19 and in order to reduce the risk of spreading the coronavirus,
the Company’s board of directors has, in accordance with the Swedish Act (2020:198) on
temporary exemptions to facilitate the execution of shareholders and association meetings,
decided that shareholders are not entitled to attend the general meeting in person or through a
representative and that non-shareholders are not entitled to attend the meeting. Instead, the
board of directors has decided that the shareholders should be able to exercise their voting
rights by post, so called postal voting. The Company encourages its shareholders to use this
opportunity to exercise their voting rights under the prevailing circumstances.

The notice of the annual general meeting 2020, including the proposed resolutions, is available
here www.runwaysafe.com/about-us/investor-relations/.
Postal voting
The shareholders may exercise their voting rights at the general meeting by voting in advance,
so called postal voting in accordance with the Swedish Act (2020:198) on temporary
exemptions to facilitate the execution of shareholders and association meetings. The Company
encourages its shareholders to use this opportunity to exercise their voting rights at the general
meeting.
To exercise the opportunity to vote by post, a shareholder must use a special form provided on
http://bit.ly/postrosta-rws, which shall be completed and submitted electronically no later than
on Wednesday 9 June 2020. Further instructions will be available in the form.
The Company’s and the group’s consolidated annual accounts for the fiscal year 2020 is
available here www.runwaysafe.com/about-us/investor-relations/.

