
	

 

FORMULÄR FÖR POSTRÖSTNING 

 
Genom detta formulär kan aktieägare i S2Medical AB (publ) poströsta inför årsstämman den 11 
juni 2020, vilket innebär att rösterna skickas in till bolaget i förväg. Dessa kommer sedan att 
räknas med under respektive beslutspunkt på årsstämman, precis som om ägaren varit 
närvarande eller gett någon annan fullmakt att rösta för dess aktier.  
 
 
 
LÄS DESSA INSTRUKTIONER NOGA 

Fyll i aktieägarens uppgifter och markera valda alternativ för hur aktieägaren vill rösta kring 
förslagen till beslut i dagordningen. Fullständiga handlingar och beslutsförslag inför stämman 
finns på bolagets hemsida www.s2m.se  

Underteckna och skicka formuläret per e-post till hello@s2m.se tillsammans med en kopia av 
giltig ID-handling där din namnteckning framgår. Formuläret och kopian på ID-handlingen måste 
vara bolaget tillhanda senast torsdagen den 4 juni.   

Om aktierna inte ägs av dig personligen utan av en juridisk person som du företräder måste du 
även bifoga registreringsbevis och i förekommande fall fullmakt från den juridiska personen som 
visar att du är behörig att rösta för den. 
 
Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att markera ett av de angivna 
svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär samt 
formulär från juridiska personer utan giltiga behörighetshandlingar kan komma att lämnas utan 
avseende.  

Observera att aktieägare med förvaltarregistrerade aktier (t.ex. aktier i depå hos bank) tillfälligt 
måste omregistrera sina aktier i eget namn för att deras röster ska räknas vid stämman. Sådan 
omregistrering ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast torsdagen den 4 juni 2020. 
Kontakt bör därför tas med förvaltaren i god tid före detta datum. 
 
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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	
 

Nedanstående aktieägare utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i S2Medical 
AB (publ), org.nr 556934-8344, vid årsstämma den 11 juni 2020. Rösträtten utövas på det sätt 
som framgår av markerade svarsalternativ nedan.  

Aktieägarens namn 
 

Personnummer / Organisationsnummer 

Telefonnummer E-postadress 
 

Datum 
 

Namnteckning 
 

Namnförtydligande 
 

1. Val av ordförande vid stämman 
Ja o       Nej o       Avstår o          

3. Godkännande av förslaget till dagordning 
Ja o       Nej o       Avstår o          

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
Ja o       Nej o       Avstår o          

7. a) Beslut angående fastställande av resultaträkning och balansräkning 
Ja o       Nej o       Avstår o          

7. b) Beslut angående dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den 
fastställda balansräkningen 
Ja o       Nej o       Avstår o          

7. c) Beslut angående ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande 
direktören 
Ja o       Nej o       Avstår o          

8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor 
Ja o       Nej o       Avstår o          

9. Val av styrelse och revisor 
Ja o       Nej o       Avstår o          

10. Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen 
Ja o       Nej o       Avstår o         

 


