
Noter till kallelsen till bolagsstämman för innehavare av svenska depåbevis  

Innehavare av svenska depåbevis i bolaget ("Depåbevis") som vill rösta genom ombud vid 
bolagsstämman måste:  

i. vara registrerade i det register som förs av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") senast kl 17.00 
(CET) den 5 januari 2023.  
 

ii. skicka ett undertecknat fullmaktsformulär i original till Skandinaviska Enskilda Banken AB 
("SEB") så att det anländer till SEB senast kl. 12.00 (CET) den 12 januari 2023 (såvida inte en 
Depåbevis-innehavare kommer att närvara personligen vid stämman).  

Observera att villkor i. ovan måste uppfyllas när Depåbevis-innehavaren väljer att delta i mötet samt när 
han eller hon väljer att rösta genom att använda fullmaktsformuläret.  

Villkor i: Depåbevis registreras endast i Depåbevis-innehavarens namn i det register som förs av 
Euroclear. Depåbevis-innehavare som är registrerade i en förvaltares namn måste ha sina Depåbevis 
registrerade i sina egna namn i Euroclears register för att ha rätt att rösta (genom fullmakt) vid 
bolagsstämman. Depåbevis-innehavare som innehar Depåbevis genom en förvaltare måste därför be 
sin förvaltare att göra en tillfällig ägarregistrering (så kallad rösträttsregistrering) i god tid före den 5 
januari 2023 om de vill delta och/eller rösta.  

Villkor ii: Depåbevis-innehavare som är direkt registrerade i registret hos Euroclear, eller vars Depåbevis 
har registrerats med rösträtt senast kl. 17.00 (CET) den 5 januari 2023 och som önskar rösta på 
stämman måste meddela SEB om sin avsikt att delta vid bolagsstämman senast den 12 januari 2023 
kl. 12.00 (CET).  

Depåbevis-innehavare kan rösta genom fullmakt genom att skicka sina undertecknade 
fullmaktsformulär i original per post eller kurir så att de når SEB, Issuer Agent, AB3, SE-106 40 
Stockholm, senast kl. 12.00 (CET) den 12 januari 2023. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängliga 
på www.beowulfmining.com. 

SEB kommer att sammanställa de inkommande fullmaktsformulären och anmälningarna om närvaro 
från Depåbevis-innehavare och presentera den slutliga sammanställningen av de Depåbevis-
innehavare som var registrerade i registret hos Euroclear på avstämningsdagen, den 5 januari 2023, för 
Bolaget.  

Observera att konvertering till eller från Depåbevis och aktier inte kommer att tillåtas under perioden 
mellan den 3 januari 2023 till och med den 17 januari 2023. 
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