
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fullmaktsformulär för extra bolagstämma i 
Arlandastad Group AB (publ) den 18 augusti 
2021 
 
Bakgrund 
Arlandastad Group AB (”Bolaget”) håller extra bolagstämma onsdagen den 18 augusti 
2021. 

 
Med anledning av covid-19-pandemin har styrelsen beslutat att extra bolagstämman 2021 
ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att 
aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman enligt 22 § 
lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och 
föreningsstämmor.  
 
Registrering och anmälan 
Den som önskar delta i årsstämman genom poströstning ska: 
 

• vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda 
aktieboken avseende förhållandena den 10 augusti 2021, och 

• anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningarna i kallelsen till 
årsstämman så att poströsten är Bolaget tillhanda senast tisdagen den 17 
augusti 2021. 

 
Förvaltarregistrerade aktier 
För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina 
aktier, förutom att anmäla sig till stämman genom att avge sin poströst, låta registrera 
aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per 
måndagen den 10 augusti 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. 
rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i 
förväg som förvaltaren bestämmer. 
Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast onsdagen den 12 augusti 2021 
kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken. 
 
Fullmakt 
Om aktieägare poströstar genom ombud, ska en skriftlig och daterad fullmakt 
undertecknad av aktieägaren biläggas poströstningsformuläret. Om fullmakten utfärdats 
av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, 
motsvarande behörighetshandling bifogas. Ombud ska skicka fullmakt till bolaget 
tillsammans med formulär för poströstningen. Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär 
jämte fullmakt ska skickas med post till Arlandastad Group AB, ”Årsstämma”, Box 214, 
190 47 Stockholm-Arlanda eller med e-post till bolagsstamma@arlandastadholding.se. 
Ifyllt formulär och fullmakt måste vara Bolaget tillhanda senast tisdagen den 17 augusti 
2021. 
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Fullmakt  
avseende årsstämma i Arlandastad Group AB  

den 18 augusti 2021  
 
 
Fullmakt för 
 
 
Aktieägares namn/firma 
 

Aktieägares personnummer/organisationsnummer 
 
 
Ombud 
 
 
Ombudets namn 
 

Personnummer 
 

Utdelningsadress 
 

Postnummer och postadress 
 

Telefonnummer under kontorstid 
 

□ Ombudet deltar också för egna aktier på stämman. 

 

 
 
Underskrift av fullmaktsgivaren/aktieägaren 
Observera att fullmakten måste dateras och undertecknas. 
 

Datum 
 

Fullmaktsgivarens namnteckning (Vid firmateckning måste aktuellt registreringsbevis bifogas.) 
 

Namnförtydligande 
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