
 

 

Instruktion för digitalt deltagande i Arjo ABs (publ) 
årsstämma 2021 

Som en försiktighetsåtgärd för att minska risken för spridning av Covid-19 och 
säkerställa trygghet och hälsa för våra aktieägare, anställda och andra intressenter 
kommer det inte att finnas någon möjlighet till fysiskt deltagande vid årets årsstämma i 
Arjo AB (publ). Aktieägarna kommer att ges möjlighet att delta i stämman på distans 
digitalt via dator, telefon eller annan enhet och/eller att poströsta. Aktieägarna kommer, 
om de så önskar, att ges möjlighet att utse ett ombud som företrädare vid årsstämman 
eller anmäla eventuella biträden. Mer information om poströstning finner du i kallelsen 
och på www.arjo.com. 

 

PRAKTISK INFORMATION FÖR DELTAGANDE PÅ STÄMMAN DIGITALT 

Anmälan 
För att delta i årsstämman digitalt ska de anvisningar om anmälan till stämman som framgår av kallelsen 
iakttas. Ditt deltagarkort med ditt unika användarnamn och lösenord kommer då att skickas till dig per 
post eller e-post (i förekommande fall) efter anmälan. 
 
Ombud 
Om du önskar företrädas av ett ombud vid deltagande i årsstämman på distans måste du anmäla dig till 
stämman och skicka en fullmakt på det sätt som anges i kallelsen till stämman. Ditt deltagarkort med ditt 
unika användarnamn och lösenord kommer då att skickas till ombudet efter anmälan och tillhörande 
behörighetshandlingar har mottagits. 
 
Biträden 
Eventuella biträden (högst två stycken) ska anmälas inom samma tid och på det sätt som anges i 
kallelsen till årstämman. Deltagarkort med inloggningsuppgifter för anmälda biträden kommer att skickas 
till aktieägaren för vidarebefordran till respektive biträde. 
 
Förvaltarregistrerade aktier 
För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom 
att anmäla sig till stämman för att delta digitalt eller genom att avge sin poströst, låta registrera aktierna 
i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per måndagen den 19 april 
2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt 
förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av 
förvaltaren senast onsdagen den 21 april 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken. 
 
DIGITAL ÅRSSTÄMMA 

Den digitala årsstämman administreras av Euroclear Sweden och tjänsteleverantören Lumi. Aktieägare 

http://www.arjo.com/


   

  

som deltar på årsstämman digitalt kommer att få möjlighet att lyssna och se på en livesändning av 
stämman, ställa frågor och rösta. Säkerställande av aktieägares identitet görs genom unika 
användarnamn och lösenord vilka är tryckta på det deltagarkort som skickas till varje aktieägare efter 
anmälan om deltagande i stämman.  
 
Deltagande digitalt kan ske via en dator, laptop eller annan internetansluten enhet såsom en surfplatta 
eller smartphone, uppdaterad med de senaste mjukvaruversionerna av operativsystem m.m., genom att 
ladda ned en app eller använda webbläsaren (se vidare nedan). Åtkomst till stämman kommer att vara 
tillgänglig från kl. 14:30 den 27 april 2021. Ingen registrering krävs för användandet av den digitala 
tjänsten för årsstämman, men notera att du behöver vara inloggad på tjänsten innan årsstämman startar. 
Observera att du måste ha loggat in till årsstämman senast kl. 15:00 den 27 april 2021 för att kunna delta 
och rösta i stämman. 
 
Vänligen notera att det krävs en aktiv internetanslutning under hela årsstämman för att delta i 
årsstämman samt för att rösta om stämmans ordförande påbörjar en omröstning för en beslutspunkt. 
Det är ditt eget ansvar att tillse att du har fungerande internetanslutning under hela årsstämman. 
 
HUR DU FÅR TILLGÅNG TILL DEN DIGITALA ÅRSSTÄMMAN 

STEG 1 
 

För att få tillgång till den digitala årsstämman behöver du tillgång till Lumi solutions 
genom att göra något av följande: 

a) Använd Lumis årsstämmoapp: Ladda ner Lumis app från Apple App Store eller 
Google Play Store (sök efter ”Lumi AGM” (AGM står för Annual General Meeting)), 
alternativt 

b) Besök https://web.lumiagm.com: Gå till Lumis hemsida 
https://web.lumiagm.com antingen via din smartphone, surfplatta eller dator. Du 
kommer att behöva den senaste versionen av Chrome, Safari, Internet Explorer 11, 
Edge eller Firefox. Säkerställ att din webbläsare är kompatibel för åtkomst till 
hemsidan. 

STEG 2 När du har laddat ner Lumis årsstämmoapp eller gått in på https://web.lumiagm.com 
via din webbläsare, kommer du ombes ange följande mötes ID och trycka på Delta/Join: 

Mötes ID: 146-077-341   

STEG 3 Du kommer sedan ombes att ange ditt unika användarnamn och lösenord som finns 
tryckt på det deltagarkort du mottagit från Euroclear på sedvanligt sätt via post eller i 
förekommande fall via e-post efter att du anmält dig till stämman. Notera att 
inloggningsuppgifterna är personliga och endast kan användas för att logga in via en 
enhet. 
Du kommer att ha möjlighet att logga in på sidan 30 minuter innan stämman startar. 

STEG 4 När din inloggning har autentiserats kommer en informationsvy att visas. Från denna vy 
kan du se företagsinformation, ställa frågor och se livesändningen från årsstämman. 

Om du vill titta på livesändningen trycker du på sändningssymbolen längst ned på 
skärmen. 



   

  

Om du tittar från en dator kommer livesändningen automatiskt visas då årsstämman har 
börjat. Vänligen klicka på ’Play’ på mediaspelaren om livesändningen inte startar 
automatiskt samt säkerställ att ljudet på din enhet inte är avstängt. 

 

UNDER MÖTET 

Röstning 
Om en omröstning på en enskild punkt öppnar, kommer röstikonen att synas längst ner i navigationslisten 
på skärmen. När ett beslutsförslag har presenterats kommer röstningsalternativ att visas på skärmen. 
För att rösta väljer du det alternativ du vill rösta på av de alternativ som framgår på skärmen; För, Mot 
eller Avstå. En bekräftelse avseende att din röst gått fram kommer då att visas på skärmen. För att ändra 
din röst, väljer du helt enkelt ett annat röstalternativ och du kan ändra din röst fram till dess att 
omröstningen för ärendet i fråga avslutas av stämmans ordförande. 
 
Aktieägare som tidigare poströstat men också önskar delta och rösta på stämman 
digitalt 
Aktieägare som har anmält sig för att delta i årsstämman digitalt kan alltid välja att poströsta på det sätt 
som anges i kallelsen och ändå delta i stämman digitalt. Poströsten kommer då fortsatt att gälla såvida 
inte aktieägaren under stämmans gång väljer att delta i en omröstning digitalt, varvid den digitalt avgivna 
rösten kommer att ersätta tidigare inskickad poströst på den relevanta beslutspunkten. 
 
Frågor på årsstämman 
Aktieägare och ombud som deltar i stämman digitalt kommer att ha möjlighet att ställa frågor via en 
chattfunktion. Biträden kommer endast att ha möjlighet att ställa frågor via sin aktieägares chattfunktion. 
Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till Arjo AB (publ), Att: Bolagsstämmoärenden, 
Hans Michelsensgatan 10, 211 20 Malmö eller med e-post till AGM@arjo.com. 
 
Om du vill ställa en fråga vid årsstämman klickar du på meddelandeikonen och skriver ditt meddelande 
i chattrutan längst ned på skärmen och klickar därefter på sändknappen. För att säkerställa ett 
välstrukturerat frågeförfarande kommer frågorna att mottas av en moderator som sorterar och 
kategoriserar frågorna innan frågorna skickas vidare till stämmans ordförande. 
 
Förfarandet kring frågor, röstning och tillgång till stämmopresentation kommer även att förklaras av 
stämmans ordförande under stämman. 
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