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Bäste aktieägare
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På styrelsens vägnar kan jag härmed informera om att AstraZenecas årsredovisning för 2015 nu har publicerats, liksom
kallelsen till årsstämman 2016 med åtföljande information till aktieägarna.

På styrelsens vägnar kan jag härmed informera om att AstraZenecas årsredovisning för 2015 nu har publicerats, liksom
kallelsen till årsstämman 2016 med åtföljande information till aktieägarna.

Du bör nu ha erhållit följande
> Kallelsen till årsstämman med åtföljande information till aktieägarna
> Fullmaktsblankett/röstkort
> Anvisningar för ifyllande av fullmakt/röstkort
> Svarskuvert
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> Fullmaktsblankett/röstkort
> Anvisningar för ifyllande av fullmakt/röstkort
> Svarskuvert

Årsredovisningen och kallelsen till årsstämman finns även tillgängliga på våra hemsidor
www.astrazeneca.com/annualreport2015 och www.astrazeneca.com/noticeofmeeting2016 samt
www.astrazeneca.se/aktieägare.
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AstraZeneca 2015 i korthet
Om du valt att få ekonomisk information från AstraZeneca har du också fått broschyren AstraZeneca 2015 i korthet.
Där finner du utvalda avsnitt från årsredovisningen. Dessa utdrag är i allt väsentligt oförändrade och innehåller information
om AstraZeneca och ett sammandrag av vår utveckling under 2015, samt utdelningsinformation. I år har vi tagit med
koncernchefens översikt om ett bra år för såväl forskningen som patienterna.
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Det är min förhoppning att du tycker AstraZeneca 2015 i korthet är intressant och att detta är ett bra sätt att hålla dig
informerad om AstraZeneca. Det är viktigt att påpeka att detta dokument endast är avsett att vara en introduktion till
informationen i årsredovisningen. Det ska därför inte ses som en ersättning till årsredovisningen som fortfarande innehåller
den fullständiga aktuella informationen om bolaget.
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Notera att den fullständiga årsredovisningen från och med 2015 inte finns tillgänglig på svenska. Vår engelska årsredovisning
finns på våra hemsidor www.astrazeneca.com/annualreport2015 och www.astrazeneca.se/aktieägare.
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Aktieägarkommunikation
Aktieägare registrerade i Euroclear Sweden AB kommer även i fortsättningen att få kallelsen till årsstämman och
därtill hörande information hemskickad. Den engelska tryckta årsredovisningen finns att beställa på vår hemsida
www.astrazeneca.com/annualreport2015.
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Ytterligare information
Mer information för aktieägare finns på baksidan av detta brev.
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Utdelning och övrig viktig information för aktieägare
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Utdelning
Utdelningen för andra halvåret 2015 kommer att utbetalas den 21 mars 2016 till de aktieägare som var registrerade den
19 februari 2016. Aktien handlades exklusive rätt till utdelning på börserna i London och Stockholm från och med den 18 februari
2016. Amerikanska depåbevis handlades exklusive rätt till utdelning på börsen i New York från och med den 17 februari 2016.
Utdelningen för första halvåret 2016 kommer att utbetalas den 12 september 2016 till de aktieägare som är registrerade den
12 augusti 2016. Framtida utdelningar kommer normalt att utbetalas enligt följande:
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Första halvåret: meddelas i juli/augusti och utbetalas i september.
Andra halvåret: meddelas i januari/februari och utbetalas i mars.
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Resultatrapportering
Delårsrapporten för första kvartalet 2016 kommer att publiceras den 29 april 2016. Delårsrapporten för andra kvartalet och
första halvåret 2016 kommer att publiceras den 28 juli 2016.
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Vår hemsida
Detta brev finns även tillgängligt på våra hemsidor:
www.astrazeneca.com/shareholderletter2015 och www.astrazeneca.se/aktieägare.
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