
   

 

 
 
 
 

FORMULÄR FÖR POSTRÖSTNING 
 
Nedanstående aktieägare avger härmed röster i enlighet med Bilaga 1 vid årsstämman i Transferator AB (publ), org.nr 556692-
3248, den 29 april 2022.  
 
Aktieägare 

Aktieägarens namn: 
 

Person- eller organisationsnummer: 

Antal aktier i Bolaget: 
 

Telefonnummer dagtid: 

Datum: 
 

Underskrift: Namnförtydligande: 

 
Om formuläret ställs ut av en juridisk person ska formuläret undertecknas av behörig(a) firmatecknare samt kopia av 
registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling för utländsk juridisk person, bifogas. 
 
Formuläret samt eventuella behörighetshandlingar ska skickas per brev till Transferator AB (publ), Box 56067, 102 17 
Stockholm. 
 
I Bilaga 1 ska rösterna avges. Aktieägaren kan inte rösta på annat sätt än genom att markera ett av de angivna 
röstningsalternativen. Om aktieägaren inte har markerat något svarsalternativ i en viss fråga anses aktieägaren ha avstått från att 
rösta i den frågan.  
 
Vid frågor, vänligen kontakta Bolaget. 
 
Formuläret för poströstning kan återkallas genom skriftligt meddelande till e-postadress fredrik.vojbacke@transferator.com 
senast den 28 april 2022.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilaga 1 följer på nästa sida 
 



   

 

Bilaga 1 till Formulär för poströstning 
 
Aktieägare 

Aktieägarens namn: 
 
 

Person- eller organisationsnummer: 

 
Nedanstående röster avges av aktieägaren ovan för beslutspunkterna på årsstämma den 29 april 2022 i Transferator AB, org.nr 
556692-3248 (nedan benämnt ”Bolaget”), enligt den föreslagna dagordningen som framgår av kallelsen till stämman. Innehållet 
i respektive beslutsförslag framgår, om tillämpligt, av de fullständiga förslag som hålls tillgängligt hos Bolaget i enlighet med 
aktiebolagslagen och i annat fall av kallelsen. 
 

1. Val av ordförande vid stämman 
 Ja ¨ Nej ¨ Skjuta upp till framtida stämma ¨ 
2. Upprättande och godkännande av röstlängd 
 Ja ¨ Nej ¨ Skjuta upp till framtida stämma ¨ 
3. Godkännande av dagordning 
 Ja ¨ Nej ¨ Skjuta upp till framtida stämma ¨ 
4. Val av en eller två justeringsmän 
 Ja ¨ Nej ¨ Skjuta upp till framtida stämma ¨ 
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
 Ja ¨ Nej ¨ Skjuta upp till framtida stämma ¨ 
7. Beslut a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen 
 Ja ¨ Nej ¨ Skjuta upp till framtida stämma ¨ 
7. Beslut b) om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt en fastställda balansräkningen 
 Ja ¨ Nej ¨ Skjuta upp till framtida stämma ¨ 
7. Beslut c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören 
 
Fredrik Vojbacke (såsom ledamot) Ja ¨ Nej ¨ Skjuta upp till framtida stämma ¨ 
Fredrik Vojbacke (såsom verkställande direktör) Ja ¨ Nej ¨ Skjuta upp till framtida stämma ¨ 
Jakob Johansson Ja ¨ Nej ¨ Skjuta upp till framtida stämma ¨ 
Guntis Brands Ja ¨ Nej ¨ Skjuta upp till framtida stämma ¨ 
Henrik Halvorsen Ja ¨ Nej ¨ Skjuta upp till framtida stämma ¨ 
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisor och revisorssuppleant 
 Ja ¨ Nej ¨ Skjuta upp till framtida stämma ¨ 
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor 
 Ja ¨ Nej ¨ Skjuta upp till framtida stämma ¨ 
10. Val av styrelse samt revisor och revisorssuppleanter 
 Ja ¨ Nej ¨ Skjuta upp till framtida stämma ¨ 
11. Uppdelning av bolagets aktier, minskning av aktiekapitalet och fondemission 
 Ja ¨ Nej ¨ Skjuta upp till framtida stämma ¨ 
12. Bemyndigande 
 Ja ¨ Nej ¨ Skjuta upp till framtida stämma ¨ 

 


