Digitalt deltagande vid KABE Group AB:s bolagsstämma (årsstämma) 12 maj 2020
Styrelsen har föreslagit att erbjuda aktieägare att ta del av stämman på distans. Beslut om digitalt
deltagande vid stämman framgår av kallelsen till årsstämman och avser att tillåta aktieägarna ta del
av stämman via en livesändning via bolagets hemsida. För de aktieägare som önskar ta del av
stämman på distans via länk sker anmälan uteslutande via e‐post: bolagsstamma@kabe.se. Denna
anmälan ska senast den 11 maj 2020 kl. 17.00 vara KABE Group tillhanda. Observera att detta endast
avser en livesändning av stämman, ingen möjlighet till röstning vid stämman finns via denna
sändning utan detta sker uteslutande via ombud alternativt via post i förväg.
Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten sänds tillsammans
med anmälan. Utfärdas fullmakten av juridisk person ska registreringsbevis bifogas. Fullmakt för
ombud att företräda aktieägare och utöva dennes rösträtt finns för nedladdning på KABE Groups
hemsida www.kabegroup.se, under fliken Årsstämma 2020. Mer detaljerad information om hur
aktieägare röstar via post i förväg finns även det tillgängligt på www.kabegroup.se, under fliken
Årsstämma 2020.
Någon allmän frågestund kommer inte att hållas på denna stämma. KABE Group välkomnar dock
frågor och uppmanar den som vill ställa frågor att höra av sig till KABE Group på adress: KABE Group
AB, Box 14, 561 06 Tenhult eller via e‐post bolagsstamma@kabe.se.
Åtkomst till stämman på distans kommer att vara tillgänglig från kl 16.30 den 12 maj 2020 via en länk
som översändes till den e‐postadress anmälan gjorts från. För att kunna ta del av stämman på distans
måste deltagaren på eget ansvar tillse att denne har fungerande internetanslutning under hela
bolagsstämman. Länken kommer nås genom de flesta webbläsare (t.ex. Edge, Google Chrome,
Firefox och Safari) från en internetansluten dator.
Den anmälda e‐postadressen kommer på stämmodagen, i god tid före stämman erhålla ett mejl med
en länk. Denna länk leder till en hemsida där följande presenteras:

För att ta del av stämman via en webbaserad lösning, välj ”Titta på webben i stället”.

Därefter länkas deltagaren vidare till ytterligare en hemsida där följande presenteras:

För att ta del av stämman via en webbaserad lösning utan ett Microsoft‐konto, välj ”Anslut
anonymt”.
Därefter tar du del av den livesändning som sker av bolagstämman. Åtkomst till stämman på distans
kommer att vara tillgänglig från kl 16.30 den 12 maj 2020.
Vid frågor kontakta: bolagsstamma@kabe.se.

