Formulär för poströstning vid årsstämma i Eniro
Nedanstående aktieägare anmäler sig till årsstämman i Eniro AB (publ) (”Eniro”) den 16 juni 2020 och utövar rösträtten för
samtliga sina aktier i Eniro i enlighet med vad som anges i detta formulär.
Aktieägarens namn:

Personnummer/organisationsnummer:

Telefonnummer:

E-postadress:

Ort och datum:

Aktieägarens namnteckning:

Namnförtydligande:

Villkor och anvisningar för poströstning
Gör såhär för att poströsta:

Fyll i aktieägarens uppgifter och underteckna formuläret

Markera svarsalternativ på röstsedeln på efterföljande sida i detta formulär

Skicka ifyllt formulär till Eniro AB, ”Årsstämma”, Box 7044, 164 07 Kista så att det är Eniro tillhanda senast fredagen
den 12 juni 2020
För att poströst ska vara giltig ska ifyllt och undertecknat original av denna och efterföljande sidor i detta poströstformulär
samt eventuella behörighetshandlingar (t.ex. registreringsbevis och fullmakt för juridisk person) vara Eniro tillhanda på
adress Eniro AB, ”Årsstämma”, Box 7044, 164 07 Kista senast fredagen den 12 juni 2020.
Observera att den som önskar utöva sin rösträtt genom detta poströstformulär måste vara införd som aktieägare i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 10 juni 2020. Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste låta
registrera aktierna i eget namn samma dag. Sådan registrering kan vara tillfällig.
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 till styrelsens / valberedningens förslag” innebär i förekommande fall att aktieägaren röstar ja till
styrelsens eller valberedningens, såsom till tillämpligt, beslutsförslag som är inkluderat i kallelsen, val av svarsalternativet
”Avslag” innebär i förekommande fall att aktieägare röstar nej och val av ”Ja till aktieägarförslag” innebär i förekommande
fall att aktieägaren röstar ja till det aktieägarförslag som lagts fram. Om något svarsalternativ rörande ett visst ärende inte
markeras avstår aktieägaren från att rösta i det ärendet. Aktieägaren kan inte villkora en röst eller lämna andra instruktioner
till Eniro genom detta formulär.
Aktieägare kan återkalla avgiven poströst genom skriftligt meddelande till Eniro på ovanstående adress. Om aktieägare som
poströstat närvarar vid årsstämman personligen eller genom ombud förfaller poströsten. Eniro kommer endast att beakta ett
poströstningsformulär per aktieägare. Om aktieägare ger in fler än ett poströstningsformulär kommer Eniro endast att beakta
det senast daterade formuläret. Om två formulär har samma datering kommer Eniro endast att beakta det formulär som sist
kommit Eniro tillhanda. Eniro förbehåller sig rätten att lämna ofullständigt eller felaktigt ifyllt poströstningsformulär utan
avseende.
Kallelsen till årsstämman tillika den första kontrollstämman, valberedningens, styrelsens och aktieägarens förslag till beslut
samt övriga handlingar som Eniro enligt aktiebolagslagen ska tillhandahålla inför bolagsstämman finns tillgängliga på
bolagets webbplats, www.enirogroup.com. För information om hur personuppgifter behandlas i samband med
bolagsstämman, se Eniros hemsida, www.enirogroup.com under rubriken ”Aktieägares personuppgifter” (som finns under
avsnittet
”Investerare”
och
rubriken
”Aktien”).

Röstsedel för poströstning vid årsstämma i Eniro
Aktieägarens namn:

Personnummer/organisationsnummer:

Ärende på den föreslagna dagordningen

2. Val av ordförande vid stämman
4. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
10. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
11. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen
12. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
-

Arne Myrman (styrelseledamot tillika styrelseordförande)

-

Joachim Berner (styrelseledamot tillika styrelseordförande)

-

Johnny Sommarlund (styrelseledamot)

-

Henrik Salwén (styrelseledamot)

-

Urban Hilding (styrelseledamot)

-

Magdalena Bonde (styrelseledamot tillika verkställande direktör)

-

Fredrik Haak (styrelseledamot - arbetstagarrepresentant)

-

Katarina Emilsson (styrelseledamot – arbetstagarrepresentant)

-

Annicka Rydström (styrelsesuppleant – arbetstagarrepresentant)

-

Örjan Frid (verkställande direktör)

13. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas av
stämman samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
14. Beslut om arvoden till styrelsen och revisor
15. Val av styrelse, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter
-

Arne Myrman (styrelseledamot tillika styrelseordförande)

-

Johnny Sommarlund (styrelseledamot)

-

Henrik Salwén (styrelseledamot)

-

Urban Hilding (styrelseledamot)

-

Magdalena Bonde (styrelseledamot)

16. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter
-

Revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB

17. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
18. Framläggande av kontrollbalansräkning samt revisorns yttrande över denna
och beslut huruvida Bolaget ska gå i likvidation
-

En röst på JA till styrelsens förslag innebär att aktieägaren röstar för
fortsatt drift
En röst på AVSLAG innebär att aktieägaren röstar för att bolaget ska
gå i likvidation

Ja till
styrelsens /
valberedningens
förslag

Avslag

Ja till aktieägarförslag

Ärende på den föreslagna dagordningen

19. Beslut om stöd för ackordserbjudande, ändringar av bolagsordningen samt
bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
-

En röst på JA till styrelsens förslag innebär att aktieägaren röstar för
styrelsens förslag 1
En röst på AVSLAG innebär att man avslår båda förslagen
En röst på JA till aktieägarförslag innebär att man röstar för
aktieägarens förslag 2

20. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av
stamaktier

Ja till
styrelsens /
valberedningens
förslag

Avslag

Ja till aktieägarförslag

