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Möjlighet till förhandsröstning Free2move Holding AB:s årsstämma
7 maj 2020 kl 14.00

Förhandsröstning
Aktieägare får utöva sin rösträtt vid årsstämman 7 maj 2020 kl 14.00 genom att rösta på
förhand, s.k. poströstning enligt 3 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Avsikten med styrelsens beslut är att minimera antalet personer som samlas i bolagsstämmolokalen.
Free2move Holding AB vill uppmana samtliga aktieägare att utnyttja möjligheten till förhandsröstning (se även "Försiktighetsåtgärder med anledning av virusutbrottet Covid-19"
nedan).
För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret kommer att finnas
tillgängligt på https://investor.free2move.se/bolagsstyrning/bolagsstaemmor/. En aktieägare som utövar sin rösträtt genom förhandsröstning behöver inte särskilt anmäla sig till
stämman. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan. Det ifyllda formuläret ska
vara Free2move Holding AB tillhanda senast den 4 maj 2020 kl. 17.00. Det ifyllda formuläret ska skickas till bolagets adress Sankt Eriksgatan 117, 113 43 Stockholm. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till ”holding@free2move.se”.
Försiktighetsåtgärder med anledning av virusutbrottet Covid-19
Med anledning av risk för spridning av coronaviruset har Free2move Holding AB beslutat
att, vid bolagsstämman, vidta följande försiktighetsåtgärder i syfte att minimera risken
för spridning:
- Inregistrering sker från klockan 13.30.
- Ingen förtäring kommer att erbjudas i anslutning till bolagsstämman.
- Antalet närvarande styrelseledamöter och medlemmar i företagsledningen kommer att
begränsas.
- Tillåta förhandsröstning i enlighet med vad som anges ovan under "Förhandsröstning".
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Härmed uppmanas aktieägare som tillhör en riskgrupp eller som upplever sjukdomssymptom, av vad slag det än må vara, att avstå från deltagande på bolagsstämman och
istället förhandsrösta alternativt rösta genom ombud enligt ovan beskrivet förfarande.
Samtliga närvarande aktieägare och ombud ombeds vidta egna försiktighetsåtgärder och
vara uppmärksamma i syfte att undvika smittspridning. Free2move Holding AB följer
noga utvecklingen av smittspridningen. Samtliga som avser att delta på bolagsstämman
ombeds hålla sig uppdaterande kring eventuella ytterligare åtgärder. Eventuell ytterligare
information kring formerna för bolagsstämmans genomförande kan komma att göras tillgänglig på bolagets webbplats, ”www.free2move.se”.

För ytterligare information om ovanstående, vänligen kontakta
Leif Syrstad,
VD Free2move Holding AB,
tel: +46 708 660 703,
e-post: leif.syrstad@free2move.se

Om Free2move
Free2move är en kunskapsparter och IT-konsult inom Proptech (Property Technologies).
Bolagets kärnkompetens och erbjudande ligger i att stärka fastighetsägarens driftnetto via
uppkoppling och smart styrning finansierat genom en väl beprövad optimeringsmodell.
Free2move förenar människa och teknik som tillsammans genom noggrann drift sparar
pengar och minskar miljöpåverkan åt kunderna.
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