Pressmeddelande den 19 mars 2020

Försiktighetsåtgärder med anledning av
COVID-19 vid Semcons årsstämma 2020
För att minska risken för smittspridning med anledning av COVID-19 har Semcon
beslutat att vidta nedan förebyggande åtgärder inför den ordinarie årsstämman som
hålls den 28 april 2020.
-

Registrering och inpassering till stämmolokalen startar kl. 13.30.
Anföranden från styrelseordförande och VD kommer att begränsas till 2
minuter vardera.
Det kommer inte att serveras någon förtäring till deltagarna.
Handlingarna kommer att placeras på deltagarnas stolar.
Utöver styrelseordförande och VD kommer styrelseledamöter och personer i
koncernledningen att delta i begränsad omfattning.

Aktieägare som har sjukdomssymptom, tillhör en riskgrupp eller nyligen har
vistats i ett område som enligt Folkhälsomyndigheten utgör ett riskområde bör
inte närvara, utan kan rösta via ombud. Fullmaktsformulär finns tillgängligt via
Semcons hemsida. Vänligen notera att Semcon inte kan agera ombud för aktieägare.
Vidare ombeds aktieägare att om möjligt avstå från att ta med sig biträden för
att minska antalet deltagare så långt som möjligt.
Semcon följer noggrant händelseutvecklingen och följer Folkhälsomyndighetens
rekommendationer. Vid behov kommer ovan försiktighetsåtgärder att uppdateras och
aktieägare uppmanas därför att hålla sig uppdaterade via Semcons hemsida.

För mer information, vänligen kontakta:
Carin Wiberg, chefsjurist, Semcon
Tel: 031-721 03 06
Email: carin.wiberg@semcon.com
Sofia Lindqvist, ansvarig investerarrelationer, Semcon
Tel: 0704-160 551
Email: sofia.lindqvist@semcon.com

Semcon är ett internationellt teknikföretag som utvecklar produkter baserat på mänskliga behov och beteenden. Genom att
alltid utgå från slutanvändaren stärks kundernas konkurrenskraft, eftersom den som vet mest om användarens behov skapar
bäst produkter och tydligast nytta för människor. Semcon samarbetar främst med företag inom branscherna fordon, industri,
telecom, energi och life science. Med över 2 200 specialiserade medarbetare finns förmåga att ta hand om hela
produktutvecklingscykeln, från strategi och teknikutveckling till design och produktinformation. Semcon grundades 1980 i
Sverige och har kontor på fler än 30 platser i åtta olika länder. År 2019 omsatte koncernen 1,9 miljarder kronor. Läs mer
på semcon.com

