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Ny lokal och åtgärder inför Diös årsstämma 

med anledning av Coronaviruset  

Spridningen av coronaviruset är alltjämt svår att bedöma och Diös följer utvecklingen noggrant. 

I syfte att värna om aktieägarnas, styrelsens och medarbetarnas hälsa har ett antal beslut 

fattats kring genomförandet av bolagets årsstämma den 2 april 2020. 

Sjukvårdens instruktioner för att begränsa generell smittspridning handlar bland annat om undvikande av 

större folksamlingar och, om det inte går att undvika, minimerande av tiden som spenderas i sådana samt 

undvikande av trängsel och annan interaktion med många människor. Som en försiktighets- och 

riskminimeringsåtgärd har Diös därför beslutat att förändra arrangemanget runt planerad årsstämma. 

Åtgärderna vidtas utifrån två utgångspunkter, dels omsorgen om aktieägarnas hälsa, dels vidmakthållandet 

av aktieägarnas möjlighet att utöva sina rättigheter i egenskap av aktieägare. 

Arrangemangen vid årsstämman förändras enligt följande: 

• Ny lokal, årsstämman flyttas till Prästgatan 46, 3 tr, Östersund. 

• Inregistrering sker från kl. 12:30. 

• Ingen lunch kommer erbjudas. 

• Planerade anföranden från vd och revisor begränsas i tid. 

o Ett förinspelat anförande av vd kommer läggas upp på www.dios.se 

• Utöver styrelseordförande och verkställande direktör kommer styrelseledamöter och personer i 

ledningsgruppen att närvara vid årsstämman i begränsad omfattning. 

• Antalet närvarande som inte är aktieägare begränsas, vilket gäller såväl externa gäster som 

anställda. 

• Ingen garderobshantering erbjuds. Besökare uppmanas att ta med ytterkläder in i stämmolokalen. 

• Årsstämman minimeras i tid utan att aktieägares rätt inskränks. 

Aktieägare som är sjuka, nyligen har vistats i ett riskområde, tillhör en riskgrupp eller känner sig oroliga för 

smittspridning uppmanas att inte deltaga vid årsstämman. Vi vill därför påminna om möjligheten att delta 

via ombud. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på www.dios.se/arsstamma2020. Vänligen notera att Diös 

inte får samla in fullmakter och agera ombud. Kontakta gärna bolaget vid frågor. 

Diös följer noga utvecklingen av risken för smittspridning och ber alla som avser att delta på årsstämman 

att hålla sig uppdaterade via www.dios.se kring eventuella ytterligare åtgärder. 

För ytterligare information kontakta gärna: 

Rolf Larsson, CFO, Diös 

Telefon: 010-470 95 03 

E-post: rolf.larsson@dios.se  

Johan Dernmar, IR, Diös 

Telefon: 010-470 95 20 

E-post: johan.dernmar@dios.se 
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