Anmälan och formulär för poströstning till årsstämman den 14 juni 2022
Arbona AB (publ) 556541-8869

Poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av
bolags- och föreningsstämmor.

A. Formulären ska var Arbona AB (publ) tillhanda senast 3 juni 2022.
Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i
Arbona AB (publ), org.nr 556541-8869, vid årsstämman den 14 juni 2022. Rösträtten utövas på det sätt
som framgår av markerade svarsalternativ nedan.
För- och efternamn

Personnummer

E-post

Telefonnummer

Ort och datum

Underskrift

B. Äger du aktierna själv eller ägs de av en aktieägare som du företräder;
Jag äger aktierna själv (fortsätt till punkt D)
Jag företräder en aktieägare (fyll i uppgifterna under C)

C. Jag företräder en aktieägare
Skriv aktieägarens namn samt personnummer/organisationsnummer.
Aktieägarens för-och efternamn

Person-/organisationsnummer

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.
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D. Förslag till årsstämman den 14 juni 2022 i enlighet med kallelsen.
Ja
1.

Val av ordförande vid stämman

2.

Upprättande och godkännande av röstlängd

3.

Val av en eller två justeringspersoner

3 A.

Håkan Blomdahl

3 B.

Martin Zetterström

4.

Godkännande av dagordningen

5.

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

7 A.
7 B.
7 C.

N ej

Avstår

balansräkning,
samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust
enligt den fastställda balansräkningen
Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och
verkställande direktör

7 D.

Håkan Blomdahl (ordförande)

7 E.

Fredrik Grevelius (styrelseledamot)

7 F.

Fredrik Isberg (styrelseledamot)

7 G.

Andreas Bergsten (styrelseledamot)

7 H.

Martin Zetterström (verkställande direktör)

8

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

9

Val av styrelse samt revisorer

9 A.

Håkan Blomdahl (ordförande)

9 B.

Fredrik Grevelius (styrelseledamot)

9 C.

Fredrik Isberg (styrelseledamot)

9 D.

Andreas Bergsten (styrelseledamot)

9 E.

Martin Zetterström (styrelsesuppleant)

9. F

Val av revisor
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Aktieägare som vill att beslut under en eller flera punkter i formuläret ovan skall anstå till en fortsatt
årsstämma (använd siffror):

Ange punkt eller punkter (i siffror):

(ifylls endast om aktieägaren har ett sådant önskemål)

Ytterligare information om poströstningen
•

Skriv ut, fyll i, underteckna och skicka undertecknat formulär till e-postadressen,
arsstamma@arbona.se senast den 3 juni 2022. Om aktieägaren är en juridisk person måste
registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller om
aktieägaren poströstar genom ombud

•

Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller
gjort tillägg i förtryckt text, är rösten, dvs poströstningen i dess helhet) ogiltig.

•

Endast ett (1) formulär per aktieägare kommer att beaktas. Lämnas fler formulär in av samma
aktieägare så kommer endast det senast daterade formuläret att beaktas. För att återkalla
poströsten, kontakta Arbona via e-posten arsstamma@arbona.se senast den 3 juni 2022.

Stockholm maj 2022, Styrelsen i Arbona AB (publ)
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