Halmstad 2020-04-02

Bästa aktieägare,

Bifogat översändes AGES 2019 i korthet, vilket är en sammanfattning av AGES finansiella utfall. Är du
intresserad av ytterligare läsning gällande AGES förvärv av UB Verktyg AB, AGES företagskultur och
varumärke, samt hur vi jobbar med Hållbarhet, läs gärna mer i vår årsredovisning. Årsredovisning för
2019 publicerar vi digitalt på www.ages.se under vecka 15.
Vidare vill jag informera dig att AGES årsstämma 2020, hålls tisdagen den 5 maj kl 15:00 på restaurang
Spiro, Högskolan i Halmstad, Kristian IV:s väg 3, 302 50 Halmstad. Din anmälan till stämman vill vi ha
senast den 29 april. Använd gärna bifogad anmälningsblankett. AGES stämma kommer således att
genomföras men med anledning av osäkerheten kring COVID-19 viruset och dess spridning har beslut
fattats om att vidta ett antal försiktighetsåtgärder vid stämman.
AGES gör följande justeringar i upplägget för årsstämman för att minska risken för smittspridning:
∣∣ Stämman kommer att genomföras i enklare form och kortas ned men utan att inskränka på
aktieägarnas rättigheter.
∣∣ Ingen mat eller dryck kommer att erbjudas i samband med stämman.
∣∣ Inget anförande av VD lämnas vid stämman. Anförandet kommer att publiceras och finnas tillgänglig
på AGES hemsida, www.ages.se efter stämman.
∣∣ Frågor från aktieägare koncentreras till ärenden på dagordningen.
AGES uppmanar till allmän försiktighet. Om du som anmäld till AGES årsstämma har varit i ett
riskområde någon gång de senaste 14 dagarna före det att stämman äger rum eller om du har varit i
nära kontakt med någon som är smittad med det nya coronaviruset önskar AGES helst att du avstår
från att närvara personligen. Detta för att undvika ytterligare smittspridning. AGES uppmanar vidare
aktieägare att noga överväga om de kan närvara via ombud istället för personligen gällande aktieägare
som tillhör någon riskgrupp.
Om du som aktieägare inte kan eller önskar närvara personligen vid stämman, finns möjlighet att delta
via ombud. Fullmakt för ombud att företräda aktieägare och utöva dennes rösträtt finns för nedladdning
på AGES webbplats www.ages.se, under fliken Årsstämma 2020 men även bifogat i detta utskick.
AGES följer händelseutvecklingen av COVID-19-viruset mycket noggrant och kommer vid behov att
uppdatera ovan beskrivna försiktighetsåtgärder inför årsstämman. Vi ber alla som avser att delta på
årsstämman att hålla sig uppdaterade via www.ages.se kring eventuella ytterligare åtgärder.
Har du några frågor är du välkommen att mejla på adress agesindustri@ages.se eller ringa oss
för ytterligare information.
Vänligen,
Anders Magnusson
VD och koncernchef
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