
 

 

Formulär för poströstning vid årsstämman 2022 i Storskogen Group AB (publ) 

Styrelsen för Storskogen Group AB (publ), 559223-8694 (”Storskogen”), har med stöd av § 14 i Storskogens 

bolagsordning beslutat att aktieägare får utöva sin rösträtt på årsstämman den 17 maj 2022 genom poströstning. 

Aktieägarna kan således välja att utöva sin rösträtt vid årsstämman genom fysiskt deltagande, genom ombud eller 

genom poströstning. 

Nedanstående aktieägare utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Storskogen vid årsstämman den 17 maj 

2022. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ i detta formulär. 

Aktieägarens namn Personnummer/organisationsnummer 

  

Telefonnummer E-postadress 

  

Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för en aktieägare som är en 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. 

Ort och datum 

 

Namnteckning 

 

Namnförtydligande 

 

Om aktieägaren är en fysisk person som poströstar personligen är det aktieägaren själv som ska underteckna vid 

”Namnteckning” 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. 

Villkor och anvisningar för poströstning 

Gör så här för att poströsta: 

• Fyll i aktieägarens uppgifter ovan (vänligen texta tydligt). 

• Markera svarsalternativ på röstsedeln på efterföljande sidor i detta formulär. 

• Skriv ut och underteckna formuläret vid ”Namnteckning” ovan (gäller inte röstning genom verifiering med BankID). 

• Ifyllt och undertecknat formulär kan skickas med post till Storskogen Group AB (publ), ”Årsstämma”, c/o Euroclear 

Sweden AB, box 191, 101 23 Stockholm, eller med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com. Aktieägare kan 

även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden AB:s webbplats 

(https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy). 

• Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär ska vara Storskogen tillhanda senast måndagen den 16 maj 2022. 

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas 

poströstningsformuläret. Ett fullmaktsformulär finns tillgängligt på Storskogens webbplats (www.storskogen.com). Om 

aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret. 

Observera att den som önskar utöva sin rösträtt genom detta poströstningsformulär måste vara införd som aktieägare i den av 

Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 9 maj 2022 eller, om aktierna är förvaltarregistrerade, begära att 

förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna i sådan tid att registreringen är verkställd onsdagen den 11 maj 2022. 
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I följande avsnitt kan aktieägaren ange hur den önskar rösta i ärenden som finns upptagna i förslaget till dagordning i kallelsen 

till årsstämman. Kallelsen innehåller beslutsförslag till vissa av ärendena på den föreslagna dagordningen. Val av 

svarsalternativet ”Ja” innebär i förekommande fall att aktieägaren röstar ja till beslutsförslaget som är inkluderat i kallelsen och 

val av svarsalternativet ”Nej” innebär i förekommande fall att aktieägaren röstar nej till beslutsförslaget som är inkluderat 

i kallelsen. Val av svarsalternativet ”Avstår” innebär i förekommande fall att aktieägaren avstår från att rösta i ärendet. 

Aktieägaren kan inte villkora en röst eller lämna andra instruktioner till Storskogen genom detta formulär. Om aktieägaren har 

försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är poströsten ogiltig 

i sin helhet. 

Storskogen kommer endast att beakta ett poströstningsformulär per aktieägare. Om aktieägare ger in fler än ett 

poströstningsformulär kommer Storskogen endast att beakta det senast daterade formuläret. Om två formulär har samma 

datering kommer Storskogen endast att beakta det formulär som sist kommer Storskogen tillhanda. Ofullständigt eller felaktigt 

ifyllt poströstningsformulär kan komma att lämnas utan avseende. 

Kallelsen till årsstämman, valberedningens och styrelsens förslag till beslut samt övriga handlingar som Storskogen enligt 

aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning ska tillhandahålla inför årsstämman finns tillgängliga på Storskogens 

webbplats (www.storskogen.com).  

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med årsstämman, se integritetspolicyn på Euroclear Sweden 

AB:s webbplats (www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf).



 

 

Röstsedel för poströstning vid årsstämman i Storskogen tisdagen den 17 maj 2022 

Svarsalternativen nedan avser framlagda förslag som framgår av kallelsen till årsstämman och som finns 

tillgängliga på Storskogens webbplats (www.storskogen.com). 

Ärende på den föreslagna dagordningen Ja Nej Avstår 

1. Val av ordförande vid årsstämman ☐ ☐ ☐ 

2. Upprättande och godkännande av röstlängd ☐ ☐ ☐ 

3. Val av en eller två justeringspersoner ☐ ☐ ☐ 

4. Prövning om årsstämman blivit behörigen sammankallad ☐ ☐ ☐ 

5. Godkännande av dagordning ☐ ☐ ☐ 

7. (a) Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt 

koncernresultaträkning och koncernbalansräkning 
☐ ☐ ☐ 

7. (b) Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda 

balansräkningen 
☐ ☐ ☐ 

7. (c) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören  

(i) Peter Ahlgren (tidigare styrelseledamot) ☐ ☐ ☐ 

(ii) Alexander Murad Bjärgård (styrelseledamot) ☐ ☐ ☐ 

(iii) Bengt Braun (styrelseledamot) ☐ ☐ ☐ 

(iv) Louise Hedberg (styrelseledamot) ☐ ☐ ☐ 

(v) Daniel Kaplan (verkställande direktör) ☐ ☐ ☐ 

(vi) Elisabeth Thand Ringqvist (styrelseordförande) ☐ ☐ ☐ 

(vii) Johan Thorell (styrelseledamot) ☐ ☐ ☐ 

7. (d) Beslut om godkännande av ersättningsrapport ☐ ☐ ☐ 

8. Fastställelse av antalet styrelseledamöter ☐ ☐ ☐ 

9. Fastställelse av:  

(a) styrelsearvode ☐ ☐ ☐ 

(b) revisorsarvode ☐ ☐ ☐ 

10. Val av styrelseledamöter och revisor  

Val av styrelseledamöter  

(a) Alexander Murad Bjärgård (omval) ☐ ☐ ☐ 

(b) Bengt Braun (omval) ☐ ☐ ☐ 

(c) Annette Brodin Rampe (nyval) ☐ ☐ ☐ 

(d) Louise Hedberg (omval) ☐ ☐ ☐ 

(e) Johan Thorell (omval) ☐ ☐ ☐ 

Val av styrelseordförande  

(f) Annette Brodin Rampe (nyval) ☐ ☐ ☐ 

Val av revisor  

(g) Ernst & Young Aktiebolag (omval) ☐ ☐ ☐ 

11. Beslut om inrättande av ett personaloptionsprogram m.m. ☐ ☐ ☐ 

12. Beslut om inrättande av ett aktiesparprogram m.m. ☐ ☐ ☐ 

13. (a) Beslut om minskning av aktiekapitalet med indragning av 16 848 061 aktier av serie 

B och (b) fondemission 
☐ ☐ ☐ 

14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner av aktier av serie B, 

teckningsoptioner som kan utnyttjas för teckning av aktier av serie B och/eller konvertibler 

som kan konverteras till aktier av serie B 

☐ ☐ ☐ 

15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelser av egna 

aktier av serie B 
☐ ☐ ☐ 

16. Beslut om riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare ☐ ☐ ☐ 

* * * 


