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Hexatronic Group AB (publ) möjliggör poströstning inför årsstämman 2020 
 
 
Styrelsen för Hexatronic Group AB (publ) (”Bolaget”) har beslutat att aktieägare i Bolaget ska kunna utöva 
sin rösträtt vid årsstämman 2020 genom att förhandsrösta per post. Avsikten är att ytterligare minimera 
antalet personer som samlas i stämmolokalen, som ett led i att begränsa risken för spridning av COVID-19.  
 
Hexatronic uppmanar samtliga aktieägare att, på det sätt som anges nedan, noga överväga möjligheten 
att förhandsrösta. 
 
Förhandsröstning 
Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 3 § lagen 
(2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. 
 
För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på 
www.hexatronicgroup.com. En aktieägare som utövar sin rösträtt genom förhandsröstning behöver 
fortfarande separat anmäla sig till stämman. Observera att sådan anmälan till stämman måste göras senast 
den 30 april 2020 även om aktieägaren väljer att förhandsrösta. Instruktioner om detta finns i kallelsen till 
stämman. 
 
Det ifyllda formuläret måste vara Hexatronic tillhanda senast torsdagen den 30 april 2020. Det ifyllda 
formuläret ska skickas till Hexatronic, Sofierogatan 3A, 412 51 Göteborg. Ifyllt och undertecknat formulär får 
även inges elektroniskt och ska då skickas till ekonomi@hexatronic.com. Om aktieägaren är en juridisk 
person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller om 
aktieägaren förhandsröstar genom ombud. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda 
instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig. 
 
Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret. 
 
Göteborg 16 april 2020 

Henrik Larsson Lyon 

VD Hexatronic Group 

Vid eventuella frågor kontakta: 
 
Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group, +46 706 50 34 00 
 
 



 

  

Hexatronic Group AB (publ) är en koncern som utvecklar, producerar marknadsför och levererar produkter, 
komponenter och systemlösningar med huvudsaklig fokus på den fiberoptiska marknaden. Hexatronic erbjuder ett brett 
sortiment av innovativa system- och produktlösningar för infrastruktur inom främst passiv fiberoptik med globala 
varumärken som Ribbonet®, Micronet™, Drytech™, Lightmate®, FibreHub™, Matrix, Viper, Stingray, Raptor, InOne och 
Wistom®. Hexatronic har sitt säte i Göteborg, Sverige och har bolag i Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, Tyskland, 
Kina, Nya Zeeland och USA. Koncernen är listad på Nasdaq Stockholm under tickern HTRO. För mer information, se 
www.hexatronicgroup.com. 

 


