FORMULÄR FÖR POSTRÖSTNING
BOLAGSSTÄMMA I PORALL AB 4 juni 2021

Formuläret ska användas av aktieägare för att rösta på vissa stämmopunkter, i enlighet med den
tillfälliga lag om poströstningsförfarande (2020:198) som regeringen beslutade om den 3 april 2020.
För att registrering ska vara giltig och rösterna räknas ska detta formulär vara Porall AB tillhanda enligt
sammanfattning nedan.
Nedanstående aktieägare (i) anmäler sig härmed att delta och (ii) utöva sin rösträtt för aktieägarens
samtliga aktier i Porall AB, organisationsnummer 559202-9663, på den ordinarie bolagsstämman den
4 juni 2021. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.
Aktieägarens namn:

Person-/organisationsnummer:

Telefonnummer:

E-postadress:

Ort & datum:

Namnteckning:

Namnförtydligande:

Detta formulär ska undertecknas av:
1. Om aktieägaren är en privatperson, antingen (A) denna person eller (B) en annan person som
är behörig att underteckna på uppdrag av aktieägaren genom giltig fullmakt
(”fullmaktsinnehavare”) och,
2. Om aktieägaren är en juridisk person, antingen (A) en behörig firmatecknare för denna
juridiska person eller (B) en fullmaktsinnehavare för denna juridiska person.
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Genom att underteckna innevarande formulär så gäller nedanstående tillämplig försäkran för
vederbörande undertecknare.
Försäkran (om undertecknad är ett befullmäktigat ombud för en juridisk person):
Jag, undertecknad, är styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i aktieägaren och
försäkrar på heder och samvete att jag är behörig att poströsta på uppdrag av aktieägaren och att
röstens innehåll motsvarar aktieägarens beslut.
Försäkran
(om
undertecknad
representerar
aktieägare
genom
fullmakt):
Jag, undertecknad, försäkrar på heder och samvete att bilagd fullmakt motsvarar originalfullmakten
och att fullmakten inte har blivit återkallad.

Instruktioner för poströstning
1. Skriv ut formuläret och fyll i aktieägarens uppgifter ovan.
2. Markera de föredragna röstningsalternativen nedan för hur aktieägaren vill rösta.
3. Underteckna och skicka formuläret i original till nedanstående adress:
Porall AB
c/o S-ekonomi AB
Fyrislundsgatan 68
754 50 Uppsala
4. Om undertecknaren av detta formulär agerar som fullmaktsinnehavare ska en kopia av denna
fullmakt lämnas in tillsammans med formuläret.
5. Om aktieägaren är en juridisk person (och oavsett om en fullmakt har framtagits) så måste ett
registreringsbevis eller annan motsvarande behörighetshandling biläggas formuläret.
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BOLAGSSTÄMMA I Porall AB 4 juni 2021
Svarsalternativen nedan avser styrelsens framlagda förslag, vilka är inkluderade i kallelsen till
årsstämman.

1. Val av ordförande vid stämman.
Ja 
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
Ja 
Nej 
3. Godkännande av dagordning.
Ja 

Nej 

4. Val av en eller två justeringsmän.
Ja 
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
Ja 
Nej 
7a. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
Ja 
Nej 
7b. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
Ja 
Nej 
7c. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören.
Ja 
Nej 

8. Beslut om fastställande av arvode till styrelsen och revisor
Ja 
Nej 
9. Beslut om val av styrelse och revisor
Ja 

Nej 

10. Beslut om bemyndigande.
Ja 

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