
FORMULÄR FÖR POSTRÖSTNING 

 

I tabellen nedan anges hur undertecknad önskar rösta för beslutspunkterna på årsstämman i 

Acrinova AB (publ), org.nr. 556984-0910, den 22 april 2021. Beslutsförslagen är angivna i 

kallelsen till årsstämman. 

 

Underskrift av aktieägaren 

 
Aktieägarens namn 

 

Personnummer/födelsedatum/organisationsnummer 

 

Ort och datum 

  

Telefonnummer 

 

Namnteckning/Namnförtydligande 

  

 

 

1. Val av ordförande vid stämman. 

         Ja            Nej            

2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 

         Ja            Nej            

3. Val av en eller två justeringspersoner. 

Peter Olsson eller, vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar 

         Ja            Nej            

Weronica Greberg eller, vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar 

         Ja            Nej            

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 

         Ja            Nej            

5. Godkännande av dagordning. 

         Ja            Nej            

7 a).  Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt 

koncernresultaträkning och koncernbalansräkning. 

         Ja            Nej            

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

balansräkningen samt fastställande av avstämningsdagar för utdelningen. 

         Ja            Nej            

7 c). Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören. 

Mats Nilstoft (styrelseordförande) Ja            Nej             

Ylwa Karlgren (styrelseledamot) Ja            Nej             

Claes Olsson (styrelseledamot) Ja            Nej             



Joakim Stenberg (styrelseledamot) Ja            Nej           

Ulf Wallén (verkställande direktör) Ja            Nej           

8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor. 

Arvode till styrelseordförande och styrelseledamöter   Ja            Nej           

Arvode till revisor                                                          Ja            Nej           

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer 

och revisorssuppleanter 

                                                                                        Ja            Nej          

10. Val av styrelseledamöter och revisor. 

Styrelseledamot Mats Nilstoft (omval) Ja            Nej           

Styrelseledamot Ylwa Karlgren (omval) Ja            Nej           

Styrelseledamot Claes Olsson (omval) Ja            Nej           

Styrelseledamot Joakim Stenberg (omval) Ja            Nej           

Styrelseordförande Mats Nilstoft (omval) Ja            Nej           

Grant Thornton Sweden AB med huvudansvarige revisorn Rickard Julin (omval) 

                                                                                        Ja            Nej          

11. Beslut om rutiner och instruktioner för valberedning. 

         Ja            Nej            

12. Beslut om godkännande av ersättningsrapport. 

         Ja            Nej            

13. Beslut om riktlinjer för ersättning till styrelseledamöter och bolagsledning. 

         Ja            Nej            

14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner. 

         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): 

 

 

 

 



 
Det ifyllda och signerade formuläret för poströstning (med eventuella bilagor) skickas till 

Acrinova AB publ, "Årsstämma", Krusegränd 42 B, 212 25 Malmö. Ifyllt och undertecknat 

formulär kan även inges per e-post och ska då skickas till info@acrinova.se. Då ska ”Acrinova 

AB – poströstning” anges i ämnesraden. Det ifyllda formuläret måste vara Acrinova AB publ 

tillhanda senast onsdagen den 21 april 2021 för att anses giltig. Poströst kan återkallas fram till 

och med onsdagen den 21 april 2021 genom att kontakta Acrinova AB publ på ovanstående 

post- och e-postadress. 

 

Vänligen notera att om röstning utelämnas eller är tvetydig för en punkt på dagordningen 

kommer röstning för dina aktier inte ske under aktuell fråga. Vidare får aktieägare inte förse 

förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är förhandsrösten i sin 

helhet ogiltig. För fullständiga förslag till beslut, se kallelsen som hålls tillgänglig på 

www.acrinova.se. 

 

Vid frågor, vänligen kontakta info@acrinova.se. 

 


