
 

 

Vi gjør oppmerksom på at aksjeeierne gis anledning til å avgi forhåndsstemme i forbindelse med den ekstraordinære generalforsamlingen, gjennom 
såkalt poststemmegivning. En aksjeeier som ønsker å benytte seg av muligheten til å avgi forhåndsstemme skal, foruten å være innført i 

aksjeeierregisteret og ha inngitt påmelding som i henhold til instruksen over, benytte et særskilt skjema. Dette skjema finnes tilgjengelig på svensk og 

på engelsk på Selskapets hjemmeside www.sasgroup.net (under ”About SAS/Bolagsstyrning”). Vi gjør videre oppmerksom på at de opplysninger 
som De legger inn i denne blanketten vil bli lagret elektronisk og vil bare bli benyttet i forbindelse med den ekstraordinære generalforsamling, og er 

nødvendig for registrering og opprettelse av stemmeregisteret. 

 

 

        INNKALLING TIL  

EKSTRAORDINÆR 

GENERALFORSAMLING   

 

22. september 2020 

 

Ekstraordinær generalforsamling i SAS AB (publ) avholdes 22. september 2020 kl. 10.00 på SAS hovedkontor, 

Frösundaviks allé 1, Solna, Sverige  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 

MØTESEDDEL – SAS AB (publ) – Ekstraordinær generalforsamling 

 

Møteseddelen må være Nordea Bank AB, filial i Norge, i hende senest kl. 15.00, 14. september 2020 og sendes til: 

Nordea Bank Abp filial i Norge, Securities Services - Issuer Services, Postboks 1166 Sentrum, N-0107 Oslo, Att: René 

Herskedal. E-post: nis@nordea.com 

 

Undertegnede vil møte på SAS ABs    Fullstendige  

Ekstraordinære generalforsamling 22. september 2020 og  navn og adresse 

   
 

 avgi stemme for mine/våre aksjer 

  

 

 avgi stemme for aksjer ifølge vedlagte fullmakt(er).              ____________     __________________________ 

            Dato   Aksjeeiers underskrift 
Når det undertegnes iflg. fullmakt, skal dokumentasjon  

i form av firmaattest eller fullmakt vedlegges. 

 Vennligst oversend inngangs bevis til følgende deltaker (e) eller rådgiver (e) (maks 2): 

  

 Navn på deltaker/rådgiver;  _________________________________ 

    (Vennligst benytt STORE BOKSTAVER) 

  

 E mail Adress:__________________________________________ 

    (Vennligst benytt STORE BOKSTAVER) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

FULLMAKT – SAS AB (publ) – Ekstraordinær generalforsamling 

 

Dersom De selv ikke kan møte på ordinær generalforsamling, kan denne fullmakten benyttes av den De 

bemyndiger.  Fullmakten  må være Nordea Bank Norge Abp i hende senest kl 15:00 den 14. september 2020.  

 

Fullmakten sendes til: 

Nordea Bank Abp, filial i Norge, Securities Services - Issuer Services, Postboks 1166 Sentrum, N-0107 Oslo, Att: René 

Herskedal. E-post: nis@nordea.com 

 

 

Undertegnede aksjonær i SAS AB        

gir herved:        Fullstendige navn og adresse 

 

 

 

 

Navn   ………………………………………. 

 

 
f 

fullmakt til å møte og avgi stemme for mine/våre aksjer på ordinær generalforsamling i SAS AB den 22. september 

2020. 

_

___________     __________________________ 

            Dato   Aksjeeiers underskrift 
Når det undertegnes iflg. fullmakt, skal dokumentasjon 

        i form av firmaattest eller fullmakt vedlegges 


