
FORMULÄR FÖR POSTRÖSTNING 

Formuläret ska vara Senzime AB (publ), org.nr 556565-5734 (”Bolaget”) tillhanda senast 

tisdagen den 30 augusti 2022. Observera att aktieägare, för att ha rätt att poströsta vid 

stämman, måste vara införd i vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken 

tisdagen den 23 augusti 2022. Rösträttsregistrering för förvaltarregistrerade aktier, som 

av aktieägare begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast 

torsdagen den 25 augusti 2022, kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.   

Nedanstående aktieägare utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i 

Bolaget vid bolagsstämma onsdagen den 31 augusti 2022. Rösträtten utövas på det sätt 

som framgår av markerade svarsalternativ nedan. 

 

Aktieägarens namn Personnummer / organisationsnummer 

   

Telefonnummer E-post 

  

Ort och datum 

 

Namnteckning 

 

Namnförtydligande 

 

 

För att poströsta, gör så här: 

• Fyll i aktieägarens uppgifter ovan. 

• Markera valda svarsalternativ nedan för hur aktieägaren vill rösta. 

• Skriv ut, fyll i, underteckna och skicka formuläret per e-post till 

michaela.larsson@lindahl.se, alternativt postas till Bolaget på adressen att: 

Michaela Larsson, Advokatfirman Lindahl KB, Box 1203, 751 42 Uppsala, märk 

kuvertet ”Senzime”. 

• Om aktieägaren är en juridisk person måste registreringsbevis eller annan 

behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren 

poströstar genom ombud. 



Ytterligare information om poströstning 

Detta formulär används av aktieägare för att utnyttja rösträtt genom poströstning enligt 

22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- 

och föreningsstämmor. 

Aktieägaren får inte lämna andra instruktioner än att markera ett av de 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 

rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig. 

Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om 

aktieägaren är en juridisk person måste registreringsbevis eller annan 

behörighetshandling biläggas 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 formulär har samma datering 

kommer endast det formulär som sist kommit Bolaget tillhanda att beaktas. Ofullständigt 

eller felaktigt ifyllt formulär samt formulär utan giltiga behörighetshandlingar kan komma 

att lämnas utan avseende. 

Poströstningsformuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara Bolaget 

tillhanda senast tisdagen den 30 augusti 2022. Poströst kan återkallas till och med den 

30 augusti 2022 genom att kontakta Bolaget. 

För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelse och förslag på Bolagets hemsida. 

Beslutsförslagen i kallelsen kan komma att ändras eller dras tillbaka. Bolaget kommer att 

offentliggöra sådana justeringar genom information på Bolagets hemsida och aktieägaren 

har rätt att efter sådan ändring ge in ett nytt formulär. 

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se 

https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy_for_deltagare_pa_bolagsst

ammor_20181023.pdf  

 

  

https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy_for_deltagare_pa_bolagsstammor_20181023.pdf
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy_for_deltagare_pa_bolagsstammor_20181023.pdf


Bolagsstämma i Senzime AB (publ) den 31 augusti 2022 

Svarsalternativen nedan avser styrelsens respektive valberedningens förslag vilka 
framgår av kallelsen till bolagsstämman. 
 
 

Beslutspunkt på dagordningen Ja Nej 
Avstår från 

att rösta 

Punkten ska anstå 

till en fortsatt 

bolagsstämma vid 

ett senare tillfälle  

1. Val av ordförande vid stämman ☐ ☐ ☐ ☐ 

2. Upprättande och godkännande av 

röstlängd 
☐ ☐ ☐ ☐ 

3. Val av justeringsperson/er ☐ ☐ ☐ ☐ 

4. Godkännande av dagordning ☐ ☐ ☐ ☐ 

5. Prövning av om stämman blivit behörigen 

sammankallad  
☐ ☐ ☐ ☐ 

6. Val av styrelseledamöter  ☐ ☐ ☐ ☐ 

 


