
N.B. The English text is an unofficial translation of the Swedish. In case of any discrepancies 
between the Swedish and English language versions, the Swedish version shall prevail. 

 

 

 

Protokoll fört vid årsstämma i 
AAC Clyde Space AB (publ), org. 
nr 556677-0599, den 2 juni 2020 
kl. 13.00-14:00, Dag 
Hammarskjölds väg 48, 751 83 
Uppsala 

 

Minutes kept at the annual 
general meeting of the 
shareholders of AAC Clyde 
Space AB (publ), reg. no. 
556677-0599, held on 2 June 
2020, 13.00 – 14:00 CET, Dag 
Hammarskjölds väg 48, SE-751 
83 in Uppsala 

 

1. Val av ordförande vid stämman / Election of chairman of the meeting 

Stämman öppnades av Rolf Hallencreutz. Rolf Hallencreutz valdes till ordförande vid 
stämman samt att föra protokollet. 

The meeting was opened by Rolf Hallencreutz. It was resolved to elect Rolf 
Hallencreutz as chairman of the meeting and keeper of the minutes. 

2. Upprättande och godkännande av röstlängd / Preparation and approval 
of the voting list 

Upprättades förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden enligt 
Bilaga A. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman. Noterades att 20 515 
117 av samtliga 96 207 759 aktier och röster i bolaget, motsvarande cirka 21 procent, 
var företrädda vid stämman. Av dessa aktier och röster var 20 218 843 
representerade genom poströstning. 

The list of present shareholders, proxies and assistants was prepared according to 
Appendix A. The list was approved as register of voters. It was noted that 20,515,117 
out of a total of 96,207,759 shares and votes in the company, representing 
approximately 21 per cent, was represented at the meeting. Of these shares and 
votes 20,218,843 was represented through postal voting. 

3. Godkännande av dagordningen / Approval of the agenda 

Stämman godkände framlagt förslag till dagordning. 

The proposed agenda for the meeting was approved. 
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