Protokoll fört vid årsstämma i
Oatly Group AB (publ)
(org. nr 559081-1989) den 16
juni 2022 i Malmö
1§

Stämmans öppnande

Ordföranden i Oatlys styrelse, Eric Melloul, hälsade de närvarande välkomna till
årsstämman 2022 i Oatly Group AB och förklarade årsstämman öppnad.
Noterades att aktieägare hade haft möjlighet att utöva sin rösträtt vid bolagsstämman
genom poströstning.
Kallelsen till stämman bilades protokollet, Bilaga 1.
Det formulär som använts för poströstning bilades protokollet, Bilaga 2.
2§

Val av ordförande vid årsstämman

Gunnar Mattsson från Advokatfirman Lindahl valdes i enlighet med valberedningensoch bolagsstyrningsutskottets rekommendation till stämmans ordförande. Antecknades
att han även åtagit sig att föra protokollet.
Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om att i realtid webbsända
årsstämman på Oatlys hemsida.
3§

Upprättande och godkännande av röstlängd

Årsstämman beslutade att den förteckning som upprättats av Euroclear Sweden AB på
uppdrag av Oatly godkändes såsom röstlängd vid stämman, Bilaga 3.
4§

Godkännande av dagordning

Ordföranden presenterade det framlagda förslaget till dagordning för årsstämman.
Den i kallelsen intagna dagordningen godkändes som dagordning för årsstämman.
5§

Val av en eller två personer att justera protokollet

Årsstämman beslutade att protokollet skulle justeras av Zachariah Miller, General
Counsel i Oatly och Christian Hanke, CFO i Oatly.
6§

Prövning om årsstämman blivit i behörig ordning sammankallad

Konstaterades att kallelse till dagens stämma publicerats på Oatlys hemsida och i Postoch Inrikes Tidningar den 12 maj 2022 samt att information om att kallelse skett
annonserats i Dagens Industri samma dag, varefter det konstaterades att stämman var i
behörig ordning sammankallad.
7§

Framläggande av årsredovisningen och
årsredovisning och revisionsberättelse

revisionsberättelsen

samt

koncernens

Det noterades att årsredovisningen och koncernredovisningen samt revisionsberättelsen
och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2021 funnits tillgängliga på Oatlys
hemsida och huvudkontor från den 26 maj 2022. Handlingarna har också skickats till de
aktieägare som så begärt.
Auktoriserade revisorn Erik Sandström föredrog revisionsberättelserna.

Årsstämman konstaterade att redovisningshandlingarna och revisionsberättelserna för
räkenskapsåret 2021 var framlagda.
Verkställande direktören, Toni Petersson, höll därefter ett anförande. Frågor besvarades.
8§

Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernens
resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret 2021

Årsstämman beslutade att fastställda i årsredovisningen för 2021 intagna
resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och
koncernbalansräkningen.
9§

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning lämnas för
räkenskapsåret 2021 och att bolagets resultat för räkenskapsåret 2021 överförs i ny
räkning.
10 §

Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör

Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under verksamhetsåret
2021.
Antecknades vidare att styrelseledamöterna och verkställande direktören inte deltog i
beslutet såvitt avsåg styrelseledamoten eller verkställande direktören själv.
11 §

Bestämmande av antalet styrelseledamöter

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens- och bolagsstyrningsutskottets
rekommendation att antalet styrelseledamöter ska uppgå till tolv (12), varav en ledamot
är arbetstagarrepresentant.
12 §

Bestämmande av arvoden till styrelseledamöter

Årsstämman beslutade i enlighet med ersättningsutskottets rekommendation att arvode
till styrelseledamot, som inte är anställd av bolaget eller något av dess dotterbolag, ska
utgå med USD 60 000, att arvode till ordföranden i revisionsutskottet ska utgå med USD
22 500 och att arvode till ledamot i revisionsutskottet ska utgå med USD 10 000.
Därutöver beslutade årsstämman i enlighet med ersättningsutskottets rekommendation
att arvode till ordföranden i ersättningsutskottet ska utgå med USD 22 500, att arvode
till ledamot i ersättningsutskottet ska utgå med USD 10 000, att arvode till ordföranden
i valberednings- och bolagsstyrningsutskottet ska utgå med USD 22 500 och att arvode
till ledamot i valberednings- och bolagsstyrningsutskottet ska utgå med USD 10 000.
13 §

Bestämmande av arvode till revisor

Årsstämman beslutade i enlighet med revisionsutskottets rekommendation att arvode
till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.
14 §

Val av revisor

Årsstämman beslutade i enlighet med revisionsutskottets rekommendation att omvälja
det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag som revisor för tiden fram
till och med nästa årsstämma.

15 §

Beslut om ändring av bolagsordningen

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen.
Ordföranden upplyste om att beslut enligt dagordningens punkt 15 är giltigt endast om
det biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna som
de vid årsstämman företrädda aktierna.
Årsstämman beslutade med erforderlig majoritet i enlighet med styrelsens förslag,
Bilaga 4.
16 §

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller
teckningsoptioner och/eller konvertibler

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att besluta
om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler.
Ordföranden upplyste om att beslut enligt dagordningens punkt 16 är giltigt endast om
det biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna som
de vid årsstämman företrädda aktierna.
Årsstämman beslutade med erforderlig majoritet i enlighet med styrelsens förslag,
Bilaga 5.
17 §

Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade årsstämman avslutad.
________________

Vid protokollet:

Justeras:

_________________________
Gunnar Mattsson
(ordförande)

___________________________
Zachariah Miller

___________________________
Christian Hanke

Kallelse till årsstämma i
Oatly Group AB (publ)
Aktieägarna i Oatly Group AB (publ) (”Oatly”) org.nr 559081-1989 kallas härmed till årsstämma
på High Court, Malmöhusvägen 1, Malmö, torsdagen den 16 juni 2022 kl. 13.00.
Styrelsen har med stöd av paragraf 10 i Oatlys bolagsordning beslutat att aktieägare får utöva sin rösträtt
på årsstämman genom poströstning. Aktieägarna kan därmed välja att utöva sin rösträtt vid stämman
genom fysiskt deltagande, genom ombud eller genom poströstning. Styrelsen föreslår att årsstämman
ska kunna följas via webblänk. Vänligen notera att aktieägare inte kommer kunna rösta eller delta i
årsstämman via webblänken.
Den som önskar utöva sin rösträtt vid stämman ska:


vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken per den 8 juni 2022
(”Avstämningsdagen”), och



anmäla sin avsikt att delta vid stämman till bolaget enligt anvisningarna under rubriken
”Anmälan för fysiskt deltagande eller deltagande genom ombud”, alternativt avge en poströst
enligt anvisningarna under rubriken ”Anvisningar för poströstning”, senast den 10 juni 2022.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, exempelvis har
sina aktier i en depå, måste – utöver att anmäla sig – begära att aktierna tillfälligt omregistreras i eget
namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear förda aktieboken per Avstämningsdagen den
8 juni 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren
enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som av
aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 10 juni 2022
kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.
Anmälan för fysiskt deltagande eller deltagande genom ombud
Aktieägare som vill delta i årsstämman fysiskt eller genom ombud ska senast den 10 juni 2022 anmäla
detta till bolaget antingen:


med brev under adress Oatly Group AB, ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191,
101 23 Stockholm, Sverige,



per telefon: 08-402 91 33 under vardagar kl. 09.00-16.00, eller



på https://investors.oatly.com/corporate-governance/agm.

I anmälan ska det uppges namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress,
telefonnummer samt, i förekommande fall, antalet biträden (högst två).
Om deltagande sker genom ombud eller ställföreträdare bör fullmakt, registreringsbevis eller andra
behörighetshandlingar sändas till bolaget under ovanstående adress i god tid före stämman och helst
senast den 10 juni 2022. På bolagets webbplats https://investors.oatly.com/corporate-governance/agm
finns fullmaktsformulär att tillgå.
Anvisningar för poströstning
För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på Oatlys
webbplats https://investors.oatly.com/corporate-governance/agm.
Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas med post till Oatly Group AB, ”Årsstämma”,
c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, Sverige eller med e-post till

GeneralMeetingService@euroclear.com. Ifyllt formulär ska vara Euroclear tillhanda senast den 10 juni
2022. Aktieägare som är fysiska personer kan även senast den 10 juni 2022 avge poströst elektroniskt
genom verifiering med BankID via Euroclears webbplats https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy.
Aktieägaren får inte lämna andra instruktioner än att markera ett av de i formuläret angivna
svarsalternativen. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller
ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i
poströstningsformuläret och på https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy.
Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av
aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Oatlys webbplats
https://investors.oatly.com/corporate-governance/agm. Om aktieägaren är en juridisk person ska
registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret.
Den som önskar återkalla avgiven poströst och i stället utöva sin rösträtt genom att delta vid stämman
fysiskt eller genom ombud måste meddela detta till stämmans sekretariat innan stämman öppnas.
Förslag till dagordning
1.

Stämmans öppnande

2.

Val av ordförande vid årsstämman

3.

Upprättande och godkännande av röstlängd

4.

Godkännande av dagordning

5.

Val av en eller två personer att justera protokollet

6.

Prövning om årsstämman blivit i behörig ordning sammankallad

7.

Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernens årsredovisning
och revisionsberättelse

8.

Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernens
resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret 2021

9.

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

10.

Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör

11.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter

12.

Bestämmande av arvoden till styrelseledamöter

13.

Bestämmande av arvode till revisor

14.

Val av revisor

15.

Beslut om ändring av bolagsordningen

16.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller
teckningsoptioner och/eller konvertibler

17.

Stämmans avslutande

Beslutsförslag m.m.
Punkt 2 – Val av ordförande vid årsstämman
Valberednings- och bolagsstyrningsutskottet (”Valberedningen”), som består av ordföranden i
Valberedningen Steven Chu, Hannah Jones och Tim Zhang, föreslår att Gunnar Mattsson (advokat)
väljs till ordförande vid årsstämman.
Punkt 3 – Upprättande och godkännande av röstlängd
Som röstlängd föreslås den röstlängd som har upprättats av Euroclear, baserad på
bolagsstämmoaktieboken, till årsstämman anmälda och vid årsstämman närvarande aktieägare samt
mottagna poströster.
Punkt 5 – Val av en eller två personer att justera protokollet
Styrelsen föreslår att Zachariah Miller (chefsjurist i Oatly) och Christian Hanke (CFO) justerar
stämmoprotokollet. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att
inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.
Punkt 9 – Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021 och att bolagets förlust för
räkenskapsåret 2021 överförs i ny räkning.
Punkt 10 – Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör
Revisorn tillstyrker att bolagsstämman beviljar styrelsens ledamöter och den verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.
Punkt 11 – Bestämmande av antalet styrelseledamöter
I enlighet med Valberedningens rekommendation föreslås antalet styrelseledamöter uppgå till tolv (12).
Punkt 12 – Bestämmande av arvoden till styrelseledamöter
I enlighet med ersättningsutskottets rekommendation föreslås arvode till styrelseledamot, som inte är
anställd av bolaget eller något av dess dotterbolag, utgå med USD 60 000. Arvodet till ordföranden i
revisionsutskottet föreslås uppgå till USD 22 500, varvid ersättning till ledamot i revisionsutskottet
föreslås uppgå till USD 10 000. Arvodet till ordföranden i ersättningsutskottet föreslås uppgå till USD
22 500, varvid ersättning till ledamot i ersättningsutskottet föreslås uppgå till USD 10 000. Arvodet till
ordföranden i Valberedningen föreslås uppgå till USD 22 500, varvid ersättning till ledamot i
Valberedningen föreslås uppgå till USD 10 000.
Punkt 13 – Bestämmande av arvode till revisor
I enlighet med revisionsutskottets rekommendation föreslås arvode till bolagets revisor utgå enligt
godkänd räkning.
Punkt 14 – Val av revisor
I enlighet med revisionsutskottets rekommendation föreslås det registrerade revisionsbolaget Ernst &
Young Aktiebolag omväljas som revisor för tiden fram till och med årsstämman för räkenskapsåret
2022. Ernst & Young Aktiebolag har meddelat revisionsutskottet att auktoriserade revisorn Erik
Sandström avser att fortsätta som huvudansvarig revisor om Ernst & Young Aktiebolag omväljs till
revisor.

Punkt 15 – Beslut om ändring av bolagsordningen
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av paragraf 5 i bolagets bolagsordning i enlighet
med nedan.
Orsaken till de föreslagna ändringarna av paragraf 5 är bland annat att öka Oatlys finansiella flexibilitet.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

§5

§5

Antalet aktier i bolaget skall vara lägst Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 250 000
200,000,000 och högst 800,000,000.
000 och högst 1 000 000 000.
Punkten 16 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller
teckningsoptioner och/eller konvertibler
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen
under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler
motsvarande en utspädning om maximalt 20 procent av Oatlys aktiekapital och totala röstetal vid
tidpunkten då bemyndigandet utnyttjas för första gången. Sådant beslut kan föreskriva betalning genom
apport, genom kvittning och/eller på andra villkor.
Syftet med bemyndigandet är att öka Oatlys finansiella flexibilitet. Om styrelsen fattar beslut om
emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får skälen vara att tillföra bolaget nytt kapital
och/eller nya aktieägare av strategisk betydelse för bolaget. Vid avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt ska grunden för emissionskursen vara marknadsmässig.
Majoritetskrav
För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkterna 15 och 16 krävs det att beslutet biträds av
aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman
företrädda aktierna.
Handlingar
Redovisningshandlingar, revisionsberättelser samt styrelsens fullständiga förslag avseende punkterna
15 och 16 kommer att hållas tillgängliga hos Oatly, Jagaregatan 4, Malmö senast fr.o.m. den 26 maj
2022. Handlingarna kommer att sändas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Handlingarna
hålls
även
tillgängliga
senast
fr.o.m.
26
maj
2022
på
https://investors.oatly.com/corporate-governance/agm.
Aktieägares rätt att erhålla upplysningar
Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att
det kan ske utan väsentlig skada för Oatly, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på
bedömningen av ett ärende på dagordningen och Oatlys förhållande till annat koncernföretag.
Behandling av personuppgifter
För
information
om
hur
dina
personuppgifter
behandlas,
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.
________________________
Malmö i maj 2022
Oatly Group AB (publ)
Styrelsen

se

Formulär för poströstning
Styrelsen har med stöd av paragraf 10 i Oatly Group AB (publ):s bolagsordning beslutat att aktieägare
får utöva sin rösträtt på årsstämman genom poströstning. Aktieägarna kan därmed välja att utöva sin
rösträtt vid stämman genom fysiskt deltagande, genom ombud eller genom poströstning.
Komplett formulär, inklusive eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara Oatly Group
AB (publ) (”Oatly”) tillhanda senast 10 juni 2022.
Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i
Oatly vid årsstämman den 16 juni 2022. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade
svarsalternativ nedan.
Aktieägarens namn

Personnummer/organisationsnummer

Telefonnummer

E-post

Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för aktieägare som är juridisk person):
Undertecknad är styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i aktieägaren och försäkrar
på heder och samvete att jag är behörig att avge denna poströst för aktieägaren och att poströstens
innehåll stämmer överens med aktieägarens beslut.
Försäkran (om undertecknaren företräder aktieägaren enligt fullmakt): Undertecknad försäkrar
på heder och samvete att bilagd fullmakt överensstämmer med originalet och inte är återkallad.
Ort och datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Om aktieägaren är en fysisk person som poströstar personligen är det aktieägaren själv som ska
underteckna vid ”Namnteckning” ovan. Om poströsten avges av ett ombud (fullmäktig) för en
aktieägare är det ombudet som ska underteckna. Om poströsten avges av en ställföreträdare för en
juridisk person är det ställföreträdaren som ska underteckna.

För att poströsta, gör så här:
1. Fyll i aktieägarens uppgifter ovan (vänligen texta tydligt).
2. Markera svarsalternativ för hur aktieägaren vill rösta.
3. Skriv ut och underteckna formuläret (vid ”Namnteckning” ovan), gäller ej röstning genom
verifiering med BankID.
4. Ifyllt och undertecknat formulär kan skickas med post till Oatly Group AB, “Årsstämma”, c/o
Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, Sverige eller med e-post till
GeneralMeetingService@euroclear.com. Aktieägare som är fysiska personer kan även, senast den
10 juni 2022, avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclears webbplats
https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy.
Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av
aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Oatlys webbplats
https://investors.oatly.com/corporate-governance/agm. Om aktieägaren är en juridisk person ska
registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret.
Observera att aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera aktierna i eget namn
för att få rösta. Instruktioner om detta finns i kallelsen till stämman.
Ytterligare information om poströstning
Aktieägaren får inte lämna andra instruktioner än att markera ett av de i formuläret angivna
svarsalternativen. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller
ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är poströsten ogiltig (i sin helhet).
Om aktieägaren vill avstå från att rösta i någon fråga ska inget svarsalternativ i den frågan markeras.
Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det
senast daterade formuläret att beaktas. Om två eller fler formulär har samma datering kommer endast
det formulär som sist kommit bolaget tillhanda att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär
kan komma att lämnas utan avseende.
Den som önskar återkalla avgiven poströst och istället utövar sin rösträtt genom att delta vid stämman
fysiskt eller genom ombud måste meddela detta till stämmans sekretariat innan stämman öppnas.
För
fullständiga
förslag
till
beslut,
vänligen
https://investors.oatly.com/corporate-governance/agm.

se

kallelse

och

förslag

på

Personuppgifter
Personuppgifter som hämtats från aktieboken, anmälan om deltagande i årsstämman samt uppgifter om
ombud kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för årsstämman och, i
förekommande fall, stämmoprotokoll.
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns
tillgänglig
på
Euroclear
Sweden
AB:s
webbplats
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.
Vid frågor, vänligen ring 08-402 91 33.

Svarsformulär för poströstning till årsstämman i Oatly den 16 juni 2022
Svarsalternativen nedan avser till årsstämman framlagda förslag som anges i kallelsen till årsstämman
samt hålls tillgängliga på bolagets hemsida.
2. Val av ordförande vid årsstämman
Ja ☐

Nej ☐

3. Upprättande och godkännande av röstlängd
Ja ☐

Nej ☐

4. Godkännande av dagordning
Ja ☐

Nej ☐

5. Val av en eller två personer att justera protokollet
5.a Justeringsperson – Zachariah Miller
Ja ☐

Nej ☐

5.b Justeringsperson – Christian Hanke
Ja ☐

Nej ☐

6. Prövning om årsstämman blivit i behörig ordning sammankallad
Ja ☐

Nej ☐

8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernens
resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret 2021
Ja ☐

Nej ☐

9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen
Ja ☐

Nej ☐

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör
10a. Ansvarsfrihet - Eric Melloul

10h. Ansvarsfrihet - Toni Petersson

Ja ☐

Ja ☐

Nej ☐

Nej ☐

10b. Ansvarsfrihet - Tim Zhang

10i. Ansvarsfrihet - Ann Chung

Ja ☐

Ja ☐

Nej ☐

Nej ☐

10c. Ansvarsfrihet - Bernard Hours

10j. Ansvarsfrihet – Po Sing Lai

Ja ☐

Ja ☐

Nej ☐

Nej ☐

10d. Ansvarsfrihet - Mattias Klintemar 10k. Ansvarsfrihet – Yawen Wu
Ja ☐

Nej ☐

Ja ☐

Nej ☐

10e. Ansvarsfrihet - Hannah Jones

10l. Ansvarsfrihet - Fredrik Berg

Ja ☐

Ja ☐

Nej ☐

Nej ☐

10f. Ansvarsfrihet - Frances Rathke

10m. Ansvarsfrihet – Björn Öste

Ja ☐

Ja ☐

Nej ☐

Nej ☐

10g. Ansvarsfrihet - Steven Chu
Ja ☐

Nej ☐

11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter
Ja ☐

Nej ☐

12. Bestämmande av arvode till styrelseledamöter
Ja ☐

Nej ☐

13. Bestämmande av arvode till revisor
Ja ☐

Nej ☐

14. Val av revisor
Ja ☐

Nej ☐

15. Beslut om ändring av bolagsordningen
Ja ☐

Nej ☐

16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller
teckningsoptioner och/eller konvertibler
Ja ☐

Nej ☐
***

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
Styrelsen för Oatly Group AB (publ) föreslår att årsstämman den 16 juni 2022 fattar beslut om att ändra
bolagsordningen i enlighet med nedan.
Orsaken till de föreslagna ändringarna av paragraf 5 är bland annat att öka bolagets finansiella flexibilitet.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

§5

§5

Antalet aktier i bolaget skall vara lägst
200,000,000 och högst 800,000,000.

Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 250 000
000 och högst 1 000 000 000.

Bemyndigande
Styrelsen föreslår att VD, eller den VD utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i ovanstående förslag
som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.
Majoritetskrav
Stämmans beslut om ändring av bolagsordningen kräver att beslutet biträds av aktieägare representerande
minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.
________________________
Malmö i maj 2022
Oatly Group AB (publ)
Styrelsen

N.B. The English text is an unofficial translation.

Org. nr 559081-1989
Company reg. no. 559081-1989
BOLAGSORDNING
ARTICLES OF ASSOCIATION
§1
Bolagets företagsnamn är Oatly Group AB (publ).
The name of the company is Oatly Group AB (publ).

§2
Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Skåne län, Malmö kommun.
The registered office of the company’s Board shall be in Skåne county, Malmö municipality.

§3
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att direkt eller via dotterbolag äga och förvalta fast och lös
egendom samt värdepapper. Bolaget skall därjämte samordna de verksamheter som bedrivs av bolagets
dotterbolag och/eller av andra företag vilka står i koncern- eller annan intressegemenskap med bolaget samt
bedriva annan därmed förenlig verksamhet.
The object of the company’s business is to own and manage real property, chattels and securities, either
directly or through subsidiaries. The company shall also coordinate the business conducted by the company’s
subsidiaries and/or other group or affiliated companies and conduct other ancillary activities.

§4
Bolagets aktiekapital skall vara lägst 500 000 SEK och högst 2 000 000 SEK.
The share capital of the company shall be no less than SEK 500,000 and no more than SEK 2,000,000.
§5
Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 250 000 000 och högst 1 000 000 000.
The number of shares in the company shall be no less than 250,000,000 and no more than 1,000,000,000.
§6
Styrelsen skall bestå av minst tre (3) och högst 13 ledamöter (”Styrelseledamöter”) med högst fem (5)
suppleanter.
The Board shall consist of not less than three (3) and not more than 13 board members (“Board Members”)
with no more than five (5) deputy board members.
Styrelseordföranden skall utses av bolagsstämman. Styrelseordföranden ska inte ha utslagsröst.
The chairman of the Board shall be appointed by the general meeting. The chairman of the Board shall have
no casting vote.

Var och en av Styrelseledamöterna ska utses för en mandattid som upphör vid slutet av den årsstämma som
hålls under det tredje räkenskapsåret efter det år då Styrelseledamoten utsågs av bolagsstämman, Verlinvest
S.A. (den ”Relevanta VI-Innehavaren”) eller China Resources (Holdings) Co. Limited (den ”Relevanta
CR-Innehavaren”) (såsom tillämpligt), förutsatt att mandattiden för sådan Styrelseledamot ska fortsätta löpa
till dess att hans eller hennes efterträdare utsetts och med förbehåll för hans eller hennes tidigare död, avgång
eller entledigande.
Each Board Member shall serve for a term ending on the date of the third annual general meeting following
the annual general meeting at which such Board Member was appointed by the general meeting, Verlinvest
S.A. (the “Relevant VI Holder”) or the China Resources (Holdings) Co. Limited (the “Relevant
CR Holder”) (as applicable), provided that the term of each Board Member shall continue until the election
of his or her successor and be subject to his or her earlier death, resignation or removal.
Så länge som den Relevanta VI-Innehavaren, direkt eller indirekt, innehar minst fem (5) %, tio (10) %
respektive 15 % av det totala antalet aktier i bolaget ska den Relevanta VI-Innehavaren ha rätt att utse en (1),
två (2) respektive tre (3) ledamöter till styrelsen. Oaktat detta ska bolagsstämman dock alltid utse sådant antal
ledamöter till styrelsen som krävs för att kravet i 8 kap. 47§ aktiebolagslagen (2005:551) är uppfyllt. Om
visst antal styrelseledamöter enligt de regler som gäller för sådan börs eller annan erkänd handelsplats där
bolagets aktier eller depåbevis från tid till annan är upptagna för handel ska utgöras av ”oberoende” personer,
så ska sådana oberoende ledamöter väljas av bolagsstämman (och således inte påverka den Relevanta
VI-Innehavarens rätt att utse ledamöter enligt ovan).
As long as the Relevant VI Holder, directly or indirectly, holds at least five (5) %, ten (10) % or 15 %,
respectively, of the total number of all shares, the Relevant VI Holder shall have the right to appoint one (1),
two (2) or three (3) Board Members respectively. Without prejudice to the foregoing, the general meeting
shall appoint such number of Board Members as is required to satisfy the requirement in Chapter 8, Section
47 of the Companies Act (2005:551). If a certain number of Board Members are required to be “independent”
within the meaning of the rules of any stock exchange or other recognized marketplace on which the
company’s shares or depository receipts are traded, then such independent Board Members shall be
appointed by the general meeting (and shall not affect the Relevant VI Holder’s rights to appoint Board
Members in accordance with the foregoing).
Så länge som den Relevanta CR-Innehavaren, direkt eller indirekt, innehar minst fem (5) %, tio (10) %
respektive 15 % av det totala antalet aktier i bolaget ska den Relevanta CR-Innehavaren ha rätt att utse en (1),
två (2) respektive tre (3) ledamöter till styrelsen. Oaktat detta ska bolagsstämman dock alltid utse sådant antal
ledamöter till styrelsen som krävs för att kravet i 8 kap. 47§ aktiebolagslagen (2005:551) är uppfyllt. Om
visst antal styrelseledamöter enligt de regler som gäller för sådan börs eller annan erkänd handelsplats där
bolagets aktier eller depåbevis från tid till annan är upptagna för handel ska utgöras av ”oberoende” personer,
så ska sådana oberoende ledamöter väljas av bolagsstämman (och således inte påverka den Relevanta
CR-Innehavarens rätt att utse ledamöter enligt ovan).
As long as the Relevant CR Holder, directly or indirectly, holds at least five (5) %, ten (10) % or 15 %,
respectively, of the total number of all shares, the Relevant CR Holder shall have the right to appoint one (1),
two (2) or three (3) Board Members respectively. Without prejudice to the foregoing, the general meeting
shall appoint such number of Board Members as is required to satisfy the requirement in Chapter 8, Section
47 of the Companies Act (2005:551). If a certain number of Board Members are required to be “independent”
within the meaning of the rules of any stock exchange or other recognized marketplace on which the
company’s shares or depository receipts are traded, then such independent Board Members shall be
appointed by the general meeting (and shall not affect the Relevant CR Holder’s rights to appoint Board
Members in accordance with the foregoing).
Styrelseledamöter som utsetts av Relevant VI-Innehavare benämns härefter som ”Relevant VI-Ledamot”
och Styrelseledamöter som utsetts av Relevant CR-Innehavare benämns härefter som ”Relevant CRLedamot” (tillsammans ”Relevanta Ledamöter”).

Board Members appointed by the Relevant VI Holder are hereinafter referred to as “Relevant VI Board
Members” and Board Members appointed by the Relevant CR Holder are hereinafter referred to as
“Relevant CR Board Members (jointly “Relevant Board Members”).
Relevanta Ledamöter kan endast avlägsnas eller ersättas av den Relevanta VI-Innehavaren eller den
Relevanta CR-Innehavaren (såsom tillämpligt). Om ingen Relevant VI-Innehavare eller Relevant
CR-Innehavare (såsom tillämpligt) finns får samtliga ledamöter i styrelsen endast avlägsnas eller ersättas av
bolagsstämman. Styrelseledamöter som utses av bolagsstämman kan endast avlägsnas eller ersättas av
bolagsstämman med förbehåll för vad som gäller enligt svensk lag. Om Styrelseledamöter (förutom sådana
arbetstagarrepresentanter som utses enligt svensk lag) avgår, på grund av dödsfall, egen avgång, entledigande
eller annat skäl, ska efterträdare till sådana Styrelseledamöter inte utgöras av anställda eller ledningspersoner
i Bolaget, med förbehåll för vad som gäller enligt svensk lag.
Relevant Board Members may only be removed or replaced by the Relevant VI Holder or the Relevant
CR Holder (as applicable). If no Relevant VI Holder or Relevant CR Holder (as applicable) exists, then all
Board Members may only be removed or replaced by the general meeting. Board Members appointed by the
general meeting may only be removed or replaced by the general meeting, to the extent permitted under
Swedish law. When Board Members (other than employee representatives appointed under Swedish law) are
removed/retired due to death, resignation, termination of service term or removal for other reasons, the
successors of such removed/retired Board Members cannot be the employees or officers of the Company, to
the extent permitted under Swedish law.
§7
För att Styrelsen ska vara beslutsför ska, utöver vad som följer av aktiebolagslagen (2005:551), (i) minst
en (1) Relevant VI-Ledamot vara närvarande, förutsatt att den Relevanta VI-Innehavaren, direkt eller
indirekt, innehar minst 15 % av det totala antalet aktier i bolaget och (ii) minst en (1) Relevant CR-Ledamot
vara närvarande, förutsatt att den Relevanta CR-Innehavaren, direkt eller indirekt, innehar minst 15 % av det
totala antalet aktier i bolaget.
The quorum at a Board meeting shall, in addition to the provisions of the Companies Act (2005:551), require
the presence of (i) at least one (1) Relevant VI Board Member, provided that the Relevant VI Holder, directly
or indirectly, holds at least 15 % of the total number of all shares and (ii) at least one (1) Relevant CR Board
Member, provided that the Relevant CR Holder, directly or indirectly, holds at least 15 % of the total number
of all shares.
§8
Bolaget skall ha lägst en och högst två revisorer med eller utan revisorssuppleant, eller ett registrerat
revisionsbolag.
The company shall appoint not less than one and not more than two auditors, with or without deputy auditor,
or one registered accounting firm.

§9
Bolagsstämma skall hållas i Malmö eller Stockholm efter styrelsens bestämmande.
General meetings shall be held in Malmö or Stockholm, as decided by the Board.
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets
webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri. Aktieägare som vill delta i bolagsstämma,
skall göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte
vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla
tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.
Notice convening a general meeting shall be published in the Swedish Official Gazette and on the company’s
website. It shall be published in Dagens Industri that notice convening a general meeting has been made.

Shareholders that wish to participate shall notify the company of their intention to participate by the date
specified in the notice convening the meeting. The last-mentioned day must not be a Sunday, other public
holiday, Saturday, Midsummer’s Eve, Christmas Eve or New Year’s Eve and not fall earlier than the fifth
weekday prior to the meeting.
Aktieägare får vid bolagsstämma medföra högst två biträden, dock endast om aktieägaren anmäler antalet
biträden till bolaget på det sätt som anges i föregående stycke.
At a general meeting, shareholders may be accompanied by not more than two assistants, however only if the
shareholder has notified the company of the number of assistants in the manner stated in the previous
paragraph.
§ 10
Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna rösta per post före stämman.
Poströstning skall om styrelsen så beslutar kunna ske med elektroniska medel.
The Board shall be authorised to allow shareholders to vote by mail prior to a general meeting. Mail voting
may be made by electronic means if the Board so decides.
Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § 2 st. aktiebolagslagen
(2005:551).
The Board has the right to collect power of attorneys pursuant to the procedure in Chapter 7 Section 4
Paragraph 2 of the Swedish Companies Act (2005:551) (Sw. aktiebolagslagen (2005:551)).

§ 11
Bolagets räkenskapsår skall vara 1 januari till 31 december.
The financial year of the company shall be 1 January to 31 December.
§ 12
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om
värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.
The company’s shares shall be registered in a securities register in accordance with Swedish Central
Securities Depositories and Financial Instruments Accounts Act (1998:1479).
§ 13
Utan inskränkning av svenska forumbestämmelser och utan tillämpning av 7 kap. 54 § aktiebolagslagen
(2005:551) ska United States Districts Court for the Southern District of New York utgöra exklusivt forum
för hantering av krav som har inlämnats i USA baserat på US Securities Act från 1933 i dess vid var tid
gällande lydelse, såvida inte bolaget skriftligen samtycker till val av ett alternativt forum.
Without any infringement on Swedish forum provisions and without applying Chapter 7, Section 54 of the
Swedish Companies Act (2005:551), the United States District Court for the Southern District of New York
shall be the sole and exclusive forum for resolving any complaint filed in the United States asserting a cause
of action arising under the U.S. Securities Act of 1933, as amended, unless the company consents in writing
to the selection of an alternative forum.
_______________________

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om
emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler
Styrelsen för Oatly Group AB (publ) (”Oatly”) föreslår att årsstämman den 16 juni 2022 beslutar om att
bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller
utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier och/eller teckningsoptioner
och/eller konvertibler motsvarande en utspädning om maximalt 20 procent av Oatlys aktiekapital och totala
röstetal vid tidpunkten då bemyndigandet utnyttjas för första gången. Sådant beslut kan föreskriva betalning
genom apport, genom kvittning och/eller på andra villkor.
Syftet med bemyndigandet är att öka Oatlys finansiella flexibilitet. Om styrelsen fattar beslut om emission
med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får skälen vara att tillföra bolaget nytt kapital och/eller nya
aktieägare av strategisk betydelse för bolaget. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska grunden för
emissionskursen vara marknadsmässig.
Bemyndigande
Styrelsen föreslår att VD, eller den VD utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i ovanstående förslag
som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.
Majoritetskrav
Stämmans beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller
teckningsoptioner och/eller konvertibler kräver att beslutet biträds av aktieägare representerande minst två
tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.
________________________
Malmö i maj 2022
Oatly Group AB (publ)
Styrelsen

