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VIKTIG UPPDATERING AVSEENDE ÅRSSTÄMMAN I 

AUTOLIV, INC.  

Autoliv kommer att hålla en virtuell årsstämma  

(Stockholm, 14 april, 2020) – Autoliv, Inc. (NYSE: ALV och SSE: ALIVsdb), världens ledande 

bilsäkerhetsföretag, meddelade idag ändring av plats för årsstämman.  

 

Datum för stämman: Torsdagen den 7 maj 2020 

Tid: 19:00-19:45 Central European Time (CET)   

Länk till mötet: Virtual Shareholder Meeting  

 

Mot bakgrund av coronavirusets utbrott (COVID-19) och för att skydda våra anställda, aktieägare och 

övrigas hälsa, har Autolivs styrelse beslutat att ändra platsen för årsstämman 2020. Den kommer nu 

att hållas online - och endast i ett virtuellt mötesformat. Du kommer inte att kunna delta fysiskt på 

årsstämman i år, men vi förväntar oss att i framtiden återgå till möten där aktieägarna kan delta 

fysiskt. 

 

För att få tillgång till den virtuella stämman klickar du på länken Virtual Shareholder Meeting. För att 

logga in på den virtuella stämman måste du vara aktieägare. Du måste ha ett kontrollnummer (se 

nedan) och ett lösenord. Lösenordet för stämman är ALV2020. 

 

Förutsatt att du var aktieägare på avstämningsdagen, den 11 mars 2020, och har ditt kontrollnummer, 

kan du rösta eller se en lista på våra aktieägare under stämman samt skicka in frågor innan stämman 

genom att följa anvisningarna på stämmans webbplats.  

 

Vi uppmanar aktieägarna att rösta via ombud före mötet på det sätt som beskrivs i det tidigare 

distribuerade stämmomaterialet. Vi uppmuntrar också alla aktieägare att lämna in frågor till 

årsstämman via länken Virtual Shareholder Meeting senast den 1 maj. Du kommer att behöva 

ditt 16-siffriga kontrollnummer för att skicka en fråga. Under mötet kommer vi att svara på så 

många frågor som tiden tillåter och när så är lämpligt kommer vi att slå ihop vissa frågor. 

Frågor från aktieägarna kommer inte att tillåtas under årsstämman. Detta inkluderar också 

frågor som riktas till våra oberoende revisorer, Ernst & Young AB.  

 

För ägare av amerikanska stamaktier kan kontrollnumret hittas på röstkortet, på det meddelandet om 

tillgänglighet på Internet för proxymaterial eller i e-postmeddelande som tidigare distribuerats. 

 

För förvaltarregistrerade amerikanska stamaktier: 

Om du äger dina aktier genom en förvaltare, till exempel ett värdepappersinstitut eller mäklare, måste 

du registrera dig i förväg för att delta på årsstämman. För att registrera dig måste du kontakta din 

förvaltare och begära ett bevis på din fullmakt (s.k. legal proxy). När du väl fått en kopia av fullmakten, 

ska du vidarebefordra e-postmeddelandet från din förvaltare, eller bifoga en kopia av din fullmakt, 

tillsammans med ditt namn och din e-postadress till legalproxy@computershare.com. Begäran om 

registrering måste märkas som ”Legal Proxy” och ska tas emot senast klockan 23:00 CET, den 6 maj 

2020. Du kommer att få ett e-postmeddelande från Computershare som bekräftar din registrering. 

 

För ägare av svenska depåbevis: 

Om du var innehavare av svenska depåbevis på avstämningsdagen måste du registrera dig i förväg 

för att delta i årsstämman. För att registrera dig måste du skicka en begäran till 

info@computershare.se om att få en juridisk fullmakt och ett kontrollnummer senast klockan 17:00 
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CET, den 27 april 2020.  Begäran måste märkas med ”Legal Proxy Autoliv” och innehålla ditt person- 

eller organisationsnummer samt röstkoden som du tidigare fått. Du kommer att få ett e-

postmeddelande från Computershare som bekräftar din registrering senast klockan 23:00 CET den 6 

maj 2020. 

  

Observera att röstkortet som ingår i det tidigare distribuerade stämmomaterialet inte kommer 

att uppdateras för att återspegla förändringen av mötesplats och kan fortsätta att användas 

för att rösta för dina aktier i samband med den virtuella årsstämman. 

För ytterligare information kontakta: 

Investerare och analytiker: Henrik Kaar, Tel +46 (0)8 587 206 14 
 
Om Autoliv 

Autoliv Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag, och genom våra dotterbolag utvecklar och tillverkar vi 

bilsäkerhetssystem, såsom krockkuddar, säkerhetsbälten, rattar och system för skydd av fotgängare till alla större 

biltillverkare i världen. Våra produkter räddar över 30 000 liv varje år och förebygger tio gånger fler allvarliga 

olyckor.  

Våra över 65 000 medarbetare i 27 länder brinner för visionen Saving More Lives och kvaliteten är kärnan i allt vi 

gör. Vi har 14 tekniska centra med 20 testbanor. Omsättningen under 2019 uppgick till 8 548 miljoner USD. 

Aktierna är noterade på New York Stock Exchange (NYSE:ALV) och de svenska depåbevisen på Nasdaq 

Stockholm (ALIV sdb). För mer information besök www.autoliv.com. 
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