
 

 

 
 
Anmälan och formulär för poströstning 
extra bolagsstämma 
 
Nedan angiven aktieägare anmäler sig och avger härmed sin röst på extra bolagsstämman i 
Arlandastad Group AB (publ), org.nr, 556694-0978, den 1 november 2021 i enlighet med vad som 
anges nedan och i enlighet med 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta 
genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. 
 
Aktieägare 
   Namn    Person- eller organisationsnummer 

   Postadress   Antal aktier 

   Postnummer och postort    Telefonnummer 

 
   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. 
 
 
   Datum 

   Namnunderskrift    Namnförtydligande 

 
Denna blankett för anmälan och poströstning ska skickas till bolaget så att bolaget senast den 29 
oktober 2021 har mottagit blanketten.  
 
Om aktieägaren är en fysisk person som poströstar personligen är det aktieägaren själv som ska 
underteckna vid Namnunderskrift 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.  
 
Aktieägaren ska bifoga en kopia på sina identitetshandlingar till blanketten då aktieägaren måste kunna 
identifieras. Om aktieägaren är en juridisk person ska aktieägaren bifoga fullständiga 
behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller fullmakt samt kopia på identitetshandlingar på den 
person som är behörig att företräda aktieägaren. Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt 
biläggas formuläret.  
 
Undertecknat poströstningsformulär ska tillsammans med kopia på identitetshandlingar skickas med post 
till Arlandastad Group AB (publ), ”Extra bolagsstämma”, Box 214, 190 47 Stockholm-Arlanda eller med e-
post till bolagsstamma@arlandastadholing.se. Denna poströst kan återkallas genom meddelande till 
bolaget per post till Arlandastad Group AB (publ), ”Extra bolagsstämma”, Box 214, 190 47 Stockholm- 



 

 

 
 
 
 
Arlanda eller med e-post till bolagsstamma@arlandastadholding.se senast den 29 oktober 2021. 
 
Aktieägaren kan bara avge röst genom att kryssa för ja eller nej på respektive beslutspunkt. Om inget 
svarsalternativ har avgivits innebär det att aktieägaren har avstått från att rösta och därmed har lagt ned 
sin röst. 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 formulär per 
aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det senast daterade formuläret 
att beaktas. Om två 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. 
 
För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelsen som finns tillgänglig på bolagets hemsida. 
 
För information om hur personuppgifter behandlas, se 
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf 

 
 
 

1. Stämmans öppnande och val av ordförande och protokollförare vid 
stämman 

Styrelsen föreslår styrelseordförande Leif West väljs till ordförande och 
protokollförare vid stämman, eller, vid förhinder för honom, den han 
anvisar. 

  

 Ja  Nej  
2. Upprättande och godkännande av röstlängd   

 Ja  Nej  
3. Godkännande av dagordningen   

 Ja  Nej  
4. Val av en justeringsperson 

Styrelsen föreslår att Sten Hildemar till justeringsperson eller, vid förhinder, 
den han anvisar. Uppdraget att justera extra bolagsstämmans protokoll 
innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir 
rätt återgivna i extra bolagsstämmans protokoll. 

  

 Ja  Nej  
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad   

 Ja  Nej  
6. Val av och arvode till revisor   

Det föreslås att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor. 
 

Ja  Nej  

Det föreslås vidare att det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB 
väljs till bolagets revisor. Ernst & Young AB har meddelat att den 
auktoriserade revisorn Oskar Wall är huvudansvarig revisor. 
 

Ja  Nej  

Det föreslås att arvode till revisorn ska utgå i enlighet med godkänd 
räkning. 

Ja  Nej  

   
Aktieägaren vill att beslut under en eller flera punkter i formuläret ovan ska anstå till fortsatt 
bolagsstämma (Ifylls endast om aktieägaren har ett sådant önskemål)  
 
Ange punkt eller punkter, använd siffror:  
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