
Anmälan och formulär 
för poströstning 

Enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av årsstämma i Inission AB (publ) tillhanda 
senast fredag den 30 april 2021. Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga 
aktier i Inission AB, org.nr 556747-1890, vid årsstämma den 6 maj 2021. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade 
svarsalternativ nedan. 

Aktieägare:

Ort och datum:

Telefonnummer:

E-post:

Personnummer/organisationsnummer:

Namnteckning:

Namnförtydligande:

Kryssa i rutan till höger om du endast vill 
delta på VD-föredraget (ej poströsta):

Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för aktieägare som är juridisk person): 
Undertecknad är styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i aktieägaren och försäkrar på heder och samvete 
att jag är behörig att avge denna poströst för aktieägaren och att poströstens innehåll stämmer överens med aktieägarens beslut. 

Försäkran (om undertecknaren företräder aktieägaren enligt fullmakt): 
Undertecknad försäkrar på heder och samvete att bilagd fullmakt överensstämmer med originalet och inte är återkallad.

Information till aktieägare och möjlighet att ställa frågor
Eftersom det inte är möjligt att närvara vid årsstämman kommer ett anförande från VD hållas digitalt direkt efter årsstämman 
den 6 maj kl 17.00. Länk till presentation kommer skickas ut per mail, kort inpå föredraget, till de som anmält deltagande i 
årsstämman och eller VD-föredraget.

Aktieägare välkomnas att lyssna på detta och att skicka in sina eventuella frågor per e-mail på adressen mikael.flodell@inission.com 
senast den 30 april 2021. Frågor besvaras och kommenteras sedan av VD och/eller styrelse om tid medges under själva anförandet, 
alternativt skriftligt i nära anslutning till årsstämman. Inission AB:s årsredovisning för 2020 kommer att publiceras på 
www.inission.com  den 7 april 2021.

Gör så här: 

•	 Fyll i uppgifter ovan.

•	 Markera valda svarsalternativ nedan.

•	 Skriv ut, underteckna och skicka formuläret till poströstning sänds med post till Mikael Flodell via e-post 
 mikael.flodell@inission.com eller per post till Inission AB, Lantvärnsgatan 4, 652 21 Karlstad och senast den 30 april 2021.

•	Om aktieägaren är en fysisk person som poströstar personligen är det aktieägaren själv som ska underteckna vid Namnteckning 
 ovan. Om poströsten avges av ett ombud (fullmäktig) för en aktieägare är det ombudet som ska underteckna. Om poströsten 
 avges av en ställföreträdare för en juridisk person är det ställföreträdaren som ska underteckna.
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•	Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person måste 
 registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. 

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

Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att nedan markera ett av de angivna svarsalternativen vid respektive punkt 
i formuläret. Om aktieägaren önskar avstå från att rösta i någon fråga, vänligen avstå från att markera ett alternativ. 
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. 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 kan komma att lämnas 
utan avseende. 

Poströstningsformuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara Inission AB (publ) tillhanda senast fredagen den 
30 april 2021. Poströst kan återkallas fram till och med den 30 april 2021 genom att kontakta Inission AB. För fullständiga förslag 
till beslut, vänligen se kallelsen och bolagets webbplats.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman 
samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för 
stämman samt i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen 
(Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679) som gäller från den 25 maj 2018. 

Årsstämma i Inission AB (publ) den 6 maj 2021 

Svarsalternativen nedan avser styrelsens respektive valberedningens framlagda förslag som anges i kallelsen till årsstämman 
samt hålls tillgängliga på bolagets webbplats.

2.  Val av ordförande och protokollförare vid stämman

 2.1  Ordförande: Lars Atterfors

 2.2  Protokollförare: Mikael Flodell

4.  Val av en eller flera justeringsmän

 4.1  Karin Skoglund 

 4.2  Hans Linnarsson 

3.  Upprättande och godkännande av röstlängd

5.  Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 

6.  Godkännande av dagordning 

7.  Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Ja  Nej

Ja  Nej

Ja  Nej

Ja  Nej

Ja  Nej

Ja  Nej

Ja  Nej
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8A.  Beslut om fastställelse av resultaträkning och 
 balansräkning samt koncernresultaträkning och 
 koncernbalansräkning 

8B. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst 
 enligt den fastställda balansräkningen och fastställande 
 av avstämningsdagar för ev utdelning

8C. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 2020

 8.C.1 Fredrik Berghel    

 8.C.2  Olle Hulteberg    

 8.C.3  Hans Linnarsson    

 8.C.4  Karin Skoglund    

 8.C.5  Mattias Hultheimer   

 8.C.6  Lars Atterfors    

 8.C.7  Björn Lifvergren (som verkställande direktör) 

Ja  Nej

Ja  Nej

Ja  Nej

Ja  Nej

Ja  Nej

Ja  Nej

Ja  Nej

Ja  Nej

Ja  Nej

9.  Fastställande av arvode till styrelsen och revisorn

 9.1  Arvode till styrelsen  

 9.2  Arvode till revisorn  

10.  Val av styrelse och styrelseordförande 

 10.1  Fredrik Berghel (omval)   

 10.2  Olle Hulteberg (omval) 

 10.3 Hans Linnarsson (omval)    

 10.4  Karin Skoglund (omval)      

 10.5  Mattias Hultheimer (omval)     

 10.6  Margareta Alestig (nyval)     

 10.7  Val av Fredrik Berghel som styrelseordförande (omval)

 10.8  Val av revisor  

Ja  Nej

Ja  Nej

Ja  Nej

Ja  Nej

Ja  Nej

Ja  Nej

Ja  Nej

Ja  Nej

Ja  Nej

Ja  Nej

11A. Beslut aktiesplit 3:1

11B. Beslut ändring §5 Bolagsordning

11C. Beslut bemyndigande för styrelsen att besluta 
  om nyemission 

Aktieägaren vill att beslut under en eller flera punkter i formuläret ovan ska anstå till fortsatt bolagsstämma 
(Ifylls endast om aktieägaren har ett sådant önskemål) 

Ange punkt eller punkter, använd siffror:

Ja  Nej

Ja  Nej

Ja  Nej
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