
 

 

 

 
ÅRSSTÄMMA I BEOWULF MINING PLC 

 
Årsstämma i Beowulf Mining plc (Beowulf), äger rum på 201 Temple Chambers, 3-7 Temple Avenue, 

London, EC4Y 0DT, datum den 10 september 2020 klockan 11:00 (GTM)  
 
Kallelse till årsstämman har skett 22 augusti 2020 genom pressmeddelande samt i enlighet med engelsk lag. 

Anmälan m.m. 
Innehavare av svenska depåbevis avseende aktier i Beowulf som önskar rösta vid årsstämman skall 
 

I. vara införd i det av Euroclear Sweden AB förda avstämningsregistret på avstämningsdagen den 31 
augusti 2020 kl 17.00,  

II. skicka ett undertecknat röstkort med fullmakt i original till SEB så att röstkortet mottagits av SEB 
senast fredagen den 4 september 2020 före kl 12.00  
 

Vänligen observera att den första punkten måste vara uppfylld såväl när depåbevisinnehavaren vill närvara på 
stämman som när depåbevisinnehavaren vill rösta genom röstkort. 
 
I. Depåbevisinnehavare som har sina depåbevis förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att rösta genom  
röstkort vid årsstämman, tillfälligt omregistrera depåbevisen i eget namn. Depåbevisinnehavare som önskar 
sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 31 augusti 2020, så att de finns 
med i det av Euroclear Sweden AB förda avstämningsregistret den 31 augusti 2020 kl. 17.00. 
 
II. Depåbevisinnehavare som önskar rösta genom att instruera SEB att rösta via fullmakt skall skicka ett 
komplett, daterat och undertecknat röstkort med fullmakt till SEB, via post eller kurir till Issuer Agent, AB3, 
106 40 Stockholm, så att anmälan mottagits av SEB senast fredagen den 4 september 2020 före kl 12.00. 
Röstkort med fullmakt kan laddas hem från Beowulfs webbplats www.beowulfmining.com eller kan 
efterfrågas från SEB via issuedepartment@seb.se.. 
 
Depåbevisinnehavare får inte delta på årsstämman efter de senaste hälsorekommendationerna och lagstiftning 
som offentliggjorts av den brittiska regeringen som svar på utbrottet av COVID-19. 
 
Tillhandahållande av kallelsen och övriga handlingar inför årsstämman 
Kallelse till årsstämman, dagordning för och övriga handlingar inför stämman samt redovisningshandlingar 
och revisionsberättelse finns tillgängliga på Beowulfs webbplats www.beowulfmining.com samt kan 
efterfrågas från Beowulf via post till Liam O’Donoghue, Company Secretary, Beowulf Mining plc, 201 
Temple Chambers, 3-7 Temple Avenue, London, EC4Y 0DT, UK.  
 

London i augusti  2020 
Beowulf Mining plc 

 
The full English notice to attend the Annual General Meeting of Beowulf Mining plc is available on the 
company’s website at www.beowulfmining.com. 
 
 


