
   

FORMULÄR FÖR POSTRÖSTNING 
I enlighet med lagen om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och 
föreningsstämmor (2022:121), har styrelsen i A3P Biomedical AB org. nr. 559252–9100 (”Bolaget”) 
beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro och att aktieägare ska ha möjlighet att 
utöva sin rösträtt endast per post före stämman. 

Aktieägaren nedan utnyttjar härmed sin rösträtt avseende samtliga sina aktier i Bolaget vid 
årsstämman den 28 juni 2022. Aktieägare utnyttjar sin rösträtt genom att markera ett av de nedan 
angivna svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. 

Aktieägarens namn 
 
 
Personnummer eller org. nr.  
 

Telefonnummer 
 
 

Mejladress 
 
 
Postadress 
 
 

Postnummer 
 
 

Postort 
 
 

Ort och datum  
 
               

Namnförtydligande 
 

Namnteckning 
 
 

 

För att poströsta, gör så här: 

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

2. Markera svarsalternativ nedan för hur aktieägaren vill rösta 

3. Skriv ut och underteckna formuläret (vid ”Namnteckning” ovan) 

Ifyllt och undertecknat formulär ska skickas märkt ”Årsstämma” till A3P Biomedical AB via e-post till 
ir@a3p.com eller med post till A3P Biomedical AB, Kungsgatan 24, 111 35 Stockholm senast 27 juni 
2022.  

Om aktieägaren är en juridisk person ska formuläret undertecknas av behörig(a) firmatecknare och 
behörighetshandlingar (t.ex. registreringsbevis och eventuell fullmakt) måste biläggas formuläret. 
Detsamma gäller om aktieägaren poströstar genom ombud. 

Observera att aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera aktierna i eget 
namn för att få rösta. Instruktioner om detta finns i kallelsen till stämman. 
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Ytterligare information om poströstning 

Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att markera ett av de nedan angivna 
svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Om aktieägaren har försett formuläret med 
särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är poströsten ogiltig. 

Aktieägare som vill avstå från att rösta i någon fråga eller som vill att beslut under en eller flera 
punkter ska anstå till fortsatt bolagsstämma har möjlighet att markera detta svarsalternativ vid 
respektive punkt i formuläret. 

Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast 
det senast daterade formuläret att beaktas. Om två eller fler formulär har samma datering kommer 
endast det formulär som sist kommit bolaget tillhanda att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt 
formulär kan komma att lämnas utan avseende. 

Komplett poströstningsformulär, inklusive eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara A3P 
Biomedical AB tillhanda senast 27 juni 2022. 

Poströst kan återkallas fram till och med 27 juni 2022 genom att meddela detta per e-post till 
ir@a3p.com. 

För fullständiga förslag till beslut - vänligen se kallelse, förslag och övriga underlag som finns på 
Bolagets webbplats www.a3p.com under ”Årsstämma 2022”. 

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns 
tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats 
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf. 

_____________________ 

Aktieägare kan enbart rösta genom att kryssa för ett alternativ avseende varje punkt på dagordningen 
nedan. Om aktieägaren lämnar andra instruktioner eller villkor kommer rösten att vara ogiltig. De 
förslag som lagts fram för varje punkt framgår i kallelsen till stämman. 

BESLUTSPUNKT 
  
1. Val av ordförande vid stämman  
                          Föreslagen: Advokat Johan Winnerblad 
        
2. Godkännande av röstlängd 

 
 

3. Godkännande av dagordningen  

 
4. Val av en person att justera protokollet 
                          Föreslagen: Cecilia Edström 

  
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad  

 
 

7. (a) Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen; 
 

 

mailto:ir@a3p.com
http://www.a3p.com/
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf


2 
 

7. (b) Beslut om dispositioner av bolagets resultat enligt den fastställda 
balansräkningen (se årsredovisningen sid 8) 

 
7. (c) Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ordförande Thomas Pollare 

 
7. (c) Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamot Cecilia Edström 

 
7. (c) Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamot Henrik Grönberg 

 
7. (c) Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamot Eugen Steiner 

 
7. (c) Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamot Martin Steinberg 

 
7. (c) Beslut om ansvarsfrihet för bolagets VD David Rosén 

 
8. Beslut om antalet styrelseledamöter 
                                Föreslagen: Styrelsen ska bestå av sex (6) 

styrelseledamöter, utan suppleanter   
9. Fastställande av styrelsearvoden 
                                Föreslagen: 150 000 SEK till vardera ordinarie ledamot 

och 200 000 SEK till ordförande under mandat-
perioden.   

9. Fastställande av revisorsarvoden 
                                Föreslagen: Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd 

räkning.  
10. Val av styrelseledamöter  
                                Föreslagen: Omval av Thomas Pollare som ordinarie 

ledamot.  
10. Val av styrelseordförande  
                                Föreslagen: Omval av Thomas Pollare som ordförande. 
  
10. Val av styrelseledamöter  
                                Föreslagen: Omval av Martin Steinberg som ordinarie 

ledamot.  
10. Val av styrelseledamöter  
                                Föreslagen: Omval av Cecilia Edström som ordinarie 

ledamot.  
10. Val av styrelseledamöter  
                                Föreslagen: Omval av Eugen Steiner som ordinarie 

ledamot.  
10. Val av styrelseledamöter  
                                Föreslagen: Omval av Henrik Grönberg som ordinarie 

ledamot.  
10. Val av styrelseledamöter  
                                Föreslagen: Nyval av Mark Quick som ordinarie 

ledamot.  
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10. Val av revisor 
                                Föreslagen: Omval av det registrerade revisionsbolaget 

Grant Thornton Sweden AB som revisor för tiden till 
slutet av nästa årsstämma.  

11. Beslut om principer för ersättning till ledande befattningshavare 
 

 
12. Beslut om inrättande av valberedning och instruktion för 
valberedningens arbete 
  
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra nyemission av 
aktier 
  
14. Beslut om kvalificerat personaloptionsprogram (QESO 2022) 

innefattande:  
                                (a) Antagande av QESO 2022 
                               (b) Utgivande av teckningsoptioner 
                               (c) Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner  

 

Aktieägare som vill att beslut under en eller flera punkter i formuläret ovan ska anstå till fortsatt 
bolagsstämma kan ange detta nedan (fylls endast i om aktieägaren har ett sådant önskemål). 
Vänligen ange siffror. 

Punkt(er): _________________________________________________________________ 

 


