
Formulär för poströstning 
 
Enligt lag om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och  
föreningsstämmor har styrelsen i Enequi AB (org.nr. 559142-7538) (”Enequi”) beslutat att 
aktieägarna före årsstämma endast ska kunna utöva sin rösträtt per post. 
 
Om aktieägare vill utöva sin rösträtt genom poströstning före årsstämma ska komplett formulär, 
inklusive eventuella bilagor, vara Enequi tillhanda senast den 29 juni 2021. 
 
För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelsen. 
 
Nedanstående aktieägare utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Enequi vid 
årsstämma den 30 juni 2021. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ 
nedan. 
 

Aktieägarens namn  Personnummer / organisationsnummer  
 
 
 

 

Telefonnummer  E-post 
 
 
 

 

Ort och datum   
 
 
 

 

Namnteckning   
 
 
 

 

Namnförtydligande  
 
 
 

 

 
Svarsalternativen nedan avser styrelsens framlagda förslag (vilka  
framgår av kallelsen till årsstämma), om inte annat framgår av formuläret. 
 

1. Val av Lars Fredriksson till ordförande vid stämman, eller vid dennes förhinder, den styrelsen 
istället anvisar. 
 
     Ja ☐     Nej ☐ 
2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
 
     Ja ☐     Nej ☐ 
3. Val av en eller flera justeringsmän.  
 
Patrik Walldov, eller, vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar.  
 
     Ja ☐     Nej ☐ 
 



4. Godkännande av dagordning. 
 
     Ja ☐     Nej ☐ 
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 
 
     Ja ☐     Nej ☐ 
7 a. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt 
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. 
 
     Ja ☐     Nej ☐ 
7 b. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.  
 
     Ja ☐     Nej ☐ 
7 c. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.  
 
Lars Fredriksson (styrelseordförande)                                                                            Ja ☐     Nej ☐ 
Johan Forssell (styrelseledamot)                                                                                     Ja ☐     Nej ☐ 
Jesper Hagstedt (styrelseledamot)                                                                                   Ja ☐     Nej ☐ 
Tobias Emanuelsson (styrelseledamot)                                                                           Ja ☐     Nej ☐ 
 Mats R Karlsson  (f.d. styrelseordförande)                                                                     Ja ☐     Nej ☐ 
Klas Lindestam  (f.d. styrelseledamot)                                                                           Ja ☐     Nej ☐                       
Vladimir Vujic  (f.d. verkställande direktör)                                                                  Ja ☐     Nej ☐ 
Patrik Hahne (f.d. verkställande direktör)                                                                      Ja ☐     Nej ☐ 

8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisor och 
revisorssuppleant. 
 
     Ja ☐     Nej ☐ 
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer. 
 
     Ja ☐     Nej ☐ 
10. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisor och revisorssuppleant eller 
registrerat revisionsbolag. 
 
Lars Fredriksson till styrelseordförande                                                                          Ja ☐     Nej ☐ 
Johan Forssell till styrelseledamot                                                                                   Ja ☐     Nej ☐ 
Jesper Hagstedt till styrelseledamot                                                                                 Ja ☐     Nej ☐ 
Tobias Emanuelsson till styrelseledamot                                                                         Ja ☐     Nej ☐ 
Maria Björholt till styrelseledamot                                                                                  Ja ☐     Nej ☐ 

 
RSM Stockholm AB till revisionsbolag                                                                          Ja ☐     Nej ☐ 
11. Beslut om utgivande av teckningsoptioner. 
 
     Ja ☐     Nej ☐ 
Bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar som behövs för registrering av ovanstående 
beslut.  
 
     Ja ☐     Nej ☐ 

 
 



Följande punkter bör skjutas upp till en fortsatt bolagsstämma att hållas vid ett senare 
tillfälle fastställt av styrelsen.  
 
(Ifylls endast om aktieägaren har ett sådant önskemål)  

Ange punkt eller punkter (använd siffror):  
 
 

 
För att poströsta, gör så här: 

1. Fyll i aktieägarens uppgifter ovan (vänligen texta tydligt). 
2. Markera ovanstående svarsalternativ för hur aktieägaren vill rösta. 
3. Skriv ut och underteckna formuläret (vid ”Namnteckning” ovan). 
4. Skicka formuläret i original till Enequi AB, Att: Mikael Lindgren, Kung Hans väg 3, 192 68 

Sollentuna (märk kuvertet "Poströstning Enequi AB årsstämma 2021"). Ifyllt och undertecknat 
formulär kan även inges per e-post och ska då skickas till mikael.lindgren@enequi.com. Då 
ska ”Enequi AB – poströstning” anges i ämnesraden. 

 
Poströst kan återkallas fram till och med den tisdagen den 29 juni genom att meddela detta per 
e-post till mikael.lindgren@enequi.com. 
 
Om aktieägaren är en juridisk person måste registreringsbevis eller annan motsvarande  
behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren poströstar genom  
ombud. 
 
Observera att aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear 
Sweden AB förda aktiebok måndagen den 21 juni 2021, och anmälan till årsstämma måste ha 
skett senast den 29 juni 2021 genom ingivande av förestående formulär. 
 
Ytterligare information om poströstning  
Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att markera ett av de ovan angivna  
svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Om aktieägaren har försett formuläret med 
särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är rösten ogiltig. 
 
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. 
 


