
Poströstning 

Vid årsstämma i Svedbergs i Dalstorp AB (publ) (”Svedbergs”) den 11 juni 2020 röstar nedanstående 

aktieägare (”Aktieägaren”) för samtliga sina aktier i Svedbergs i enlighet med vad som anges i denna 

poströstsedel.  

__________________________________________________________________________________ 

Ort och datum  

__________________________________________________________________________________ 

Aktieägarens namn. Om bolag, ange företagsnamn (firma)  

__________________________________________________________________________________ 

Aktieägarens signatur. Om bolag, signatur av behörig(a) firmatecknare.  

__________________________________________________________________________________ 

Ange Aktieägarens person- eller organisationsnummer eller motsvarande samt Aktieägarens adress 

 __________________________________________________________________________________ 

Ange Aktieägarens telefonnummer 

 

Poströstsedeln samt eventuella behörighetshandlingar (t.ex. registreringsbevis och fullmakt för 

bolag) bör i god tid före årsstämman insändas till Svedbergs under adress Svedbergs i Dalstorp AB, 

Verkstadsvägen 1, 514 63 Dalstorp. Poströstsedeln måste ha kommit Svedbergs tillhanda senast den 

8 juni 2020.  

Vänligen notera att Aktieägare som väljer att poströsta även måste anmäla sig till bolaget senast den 

4 juni 2020 i enlighet med vad som anges i kallelsen till årsstämman. Uppge då ”Poströstning”.  

I det följande kan Aktieägaren ange hur denne önskar rösta i de ärenden som finns upptagna i 

förslaget till dagordning i kallelsen till årsstämman. ”Ja” betyder att Aktieägaren röstar i enlighet med 

förslaget i kallelsen till årsstämman och ”Nej” betyder att Aktieägaren röstar nej till förslaget i 

kallelsen. Om Aktieägaren inte har markerat något svarsalternativ i en viss fråga anses denne ha 

avstått från att rösta i den frågan. Aktieägaren kan inte villkora sin röst eller lämna andra 

instruktioner till bolaget genom detta formulär.  

Poströsten kan återkallas genom meddelande till Svedbergs på ovanstående adress. Om Aktieägare 

som poströstat närvarar personligen på årsstämman eller genom ombud förfaller poströsten. 

Vänligen se kallelsen till årsstämman på Svedbergs webbplats för fullständiga förslag till beslut. Vid 

frågor vänligen kontakta VD Per-Arne Andersson 0321-53 30 00.  

 

 

 

  



Röstsedel 

 

Aktieägarens namn:__________________________________________________________________  

Person-/organisationsnummer:_________________________________________________________  

för beslutspunkterna på årsstämman i Svedbergs i Dalstorp AB den 11 juni 2020.  

 

Beslutspunkt Ja Nej 

1. Val av ordförande vid stämman   

2. Upprättande och godkännande av röstlängd   

3. Godkännande av dagordning   

4. Val av justeringsmän   

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad   

8a. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt 
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen 

  

8b. Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen 
enligt styrelsens reviderade förslag – ingen utdelning. 

  

8c. Beslut om avstämningsdag för utdelningen   

8d. Beslut om ansvarsfrihet för   

Styrelseledamoten och ordförande Anders Wassberg   

Styrelseledamoten Martin Svalstedt   

Styrelseledamoten Anette Frumerie   

Styrelseledamoten Ingrid Osmundsen   

Styrelseledamoten Jan Svensson   

Personalrepresentanten Hans Lundström   

Personalrepresentanten Leif Dahl   

Verkställande Direktören Per-Arne Andersson   

9. Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer   

10. Beslut om fastställande av arvoden till styrelse och revisor   

11. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande:   

Styrelseledamoten och ordförande Anders Wassberg   

Styrelseledamoten Ingrid Osmundsen   

Styrelseledamoten Jan Svensson   

Styrelseledamoten Susanne Lithander   

Styrelseledamoten Kristoffer Valiharju   

Val av revisorsbolag Ernest & Young AB   

12. Val av valberedningen   

13. Beslut om fastställande av riktlinje för ersättning till bolagsledningen   

14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra riktade nyemissioner i 
förvärvssyfte, som maximalt uppgår till 10 procent av antalet aktier i bolaget 

  

 


