
Förhandsröstning inför Storytels årsstämma 
Styrelsen för Storytel AB (publ) ("Bolaget" eller "Storytel") har som tidigare offentliggjorts i kallelsen till årsstämman beslutat
att aktieägarna före stämman ska kunna utöva sin rösträtt per post. 

Förhandsröstning vid årsstämman

Med anledning av spridningen av coronavirus har styrelsen beslutat att vidta vissa försiktighetsåtgärder vid årsstämman den 6 maj 2020 för
att värna om Bolagets aktieägares hälsa och deras möjligheter att utöva sina rättigheter vid årsstämman.

Folkhälsomyndigheten bedömer att risken för spridning av virus är mycket hög och rekommenderar bland annat undvikande av stora
folksamlingar och trängsel. Om folksamlingar inte kan undvikas bör tiden som spenderas i dem i möjligaste mån minimeras. Med
anledning av detta kommer årsstämman som tidigare angetts i kallelsen att minimeras i tid utan att inskränka aktieägarnas rättigheter.

Med hänsyn till de rådande omständigheterna uppmanas Storytels aktieägare att överväga möjligheten att inte närvara personligen utan
istället delta via ombud eller genom att förhandsrösta. Med anledning av smittspridningen har riksdagen antagit en tillfällig lagstiftning, vilken
från och med den 15 april 2020 ger aktiebolag en utökad möjlighet att använda röstning per post för att underlätta genomförandet av
bolagsstämmor. Med stöd av denna tillfälliga lagstiftning har styrelsen valt att tillhandahålla ett särskilt formulär för aktieägares utövande av
rösträtt. Istället för att personligen närvara på bolagsstämman kan aktieägare välja att med stöd av formuläret anmäla sig till stämman och
avge sin röst i förhand. 

Formuläret finns att ladda ner på följande länk https://investors.storytel.com/sv/arsstamma-2020/.

  

FNCA Sweden AB är bolagets certified adviser. FNCA kan nås på info@fnca.se samt 08-528 00 399. 

 

För mer information, vänligen kontakta:

Jörgen Gullbrandson, Interim CFO, Storytel: +46 73 378 01 75

Storytel är norra Europas största streamingtjänst för ljudböcker och e-böcker, med mer än 400 000 titlar i tjänsten globalt. Vår
vision är att göra världen till en mer empatisk plats, genom fantastiska berättelser som kan delas och uppskattas av vem som
helst, var som helst och när som helst. Storytel erbjuder både en digital distributionslösning och förlagsverksamhet.
Streamingverksamheten är en abonnemangstjänst för ljudböcker och e-böcker under varumärkena Storytel och Mofibo.
Förlagsverksamheten består av Norstedts, Massolit, StorySide, Printz Publishing, People´s Press, Rabén & Sjögren, B.
Wahlströms, Gummerus Kustannus och Norstedts kartor. Ztory - en streamingtjänst för tidningar och magasin, blev en del av
Storytel i januari 2019. Storytel finns idag på 20 marknader och har sitt huvudkontor i Stockholm.


