Årsstämma i Qliro AB
Qliro AB, org. nr. 556962-2441 har kallat till årsstämma onsdagen den 19 maj 2021. Med anledning
av coronaviruset och i syfte att minska risken för smittspridning har styrelsen beslutat att årsstämman
ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägare ska ha
möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman.
Kallelse till årsstämman har skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att
kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats, www.qliro.com/sv-se/investor-relations/bolagsstamma-2021. Kallelsen skickas också med post till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin
postadress. Sådan begäran kan göras skriftligen per post genom Computershare AB ”Qliro AB:s
årsstämma 2021”, Box 5267, 102 46 Stockholm eller via e-post till info@computershare.se.
Registrering och anmälan
Aktieägare som önskar delta i årsstämman genom poströstning ska dels vara införd i den av Euroclear
Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena måndagen den 10 maj 2021, eller om
aktierna är förvaltarregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna i sådan tid att
registreringen genomförts senast onsdagen den 12 maj, dels anmäla sig genom att avge sin poströst,
enligt anvisningar under rubriken Poströstning nedan, så att poströsten är Qliro, genom
Computershare AB, tillhanda senast tisdagen den 18 maj 2021.
Poströstning
Styrelsen har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt endast genom poströstning. För
poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på bolagets
webbplats, www.qliro.com/sv-se/investor-relations/bolagsstamma-2021 samt går att få skickat till sig
per post genom att kontakta Computershare AB på telefon +46 77 124 64 00.
Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär måste vara Computershare AB tillhanda senast tisdagen
den 18 maj 2021. Formuläret ska skickas med post till Computershare AB, ”Qliro AB:s årsstämma
2021”, Box 5267, 102 46 Stockholm eller via e-post till info@computershare.se. Aktieägare som är
fysiska personer kan även, genom verifiering med BankID, avge sin poströst elektroniskt via Bolagets
webbplats, www.qliro.com/sv-se/investor-relations/bolagsstamma-2021.
Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats,
www.qliro.com/sv-se/investor-relations/bolagsstamma-2021, och kommer även att skickas per e-post
till alla registrerade aktieägare som har anmält sin e-postadress till Bolaget. Om aktieägaren är en
juridisk person ska registreringsbevis eller annan likvärdig behörighetshandling bifogas fullmaktsformuläret.
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