INFORMATION OM DELTAGANDE & FORMULÄR FÖR ATT POSTRÖSTA
Genom poströstning i enlighet med 22 § lagen (2020: 198) om tillfälliga undantag för att
underlätta genomförandet av bolagsstämmor i företag. Aktieägaren (nedan kallad
"Aktieägare") underrättar bolaget om sitt deltagande och utövar sin rösträtt för alla
aktieägarens aktier i Imsys AB (publ), organisationsnummer 556213-1614 vid Extrastämma
onsdagen den 15 december 2021. Rösträtten utövas i enlighet med röstningsalternativen
nedan.

Uppgifter om aktieägare och aktieägares underskrift
Akti eägares namn

Pers onnummer

e-mai l adres s

Tel efon dagti d

Ort och datum

Unders kri ft

Att poströsta:








Fyll i informationen ovan.
Kryssa i valda alternativ för beslut vid extrastämman i poströstningsformuläret nedan
Om punkt 3 ”Upprättande och godkännande av röstlängd” - Man tillstyrker att ordförande
tillsammans med sekreteraren upprättar röstlängden med ett kryss i JA-rutan.
Om Aktieägaren är en fysisk person som personligen utövar sin poströst är det
Aktieägaren som personligen ska underteckna i rutan ovan för Underskrift.
Om Aktieägaren lämnat fullmakt till någon, är det den person som har fått fullmakten,
som ska underteckna.
Om poströsten lämnas av en person som har fått fullmakt för en juridisk person (Bolag)
är det den representanten som ska underteckna i rutan ovan.
Fullmakt ska alltid bifogas i original, när aktieägaren poströstar genom fullmakt. Om
aktieägaren är en juridisk person (Bolag) bifogas aktuellt registreringsbevis.

Poströstningsformuläret
Nedan kan Aktieägaren avge sin röst för de beslutspunkter som finns på dagordningen i
Kallelsen till Extrastämman. Man kan inte lämna några egna instruktioner, annat än att välja
ett av de förberedda alternativ som anges för varje beslutspunkt i formuläret.
Om Aktieägaren inte väljer något av alternativen för ett beslut, betraktas detta som en nedlagd
röst - Man avstår från att rösta.
Om Aktieägaren lämnar egna instruktioner eller anger villkor på formuläret, eller gör egna
ändringar eller lägger till formuleringar till den förtryckta texten, betraktas poströsten i sin
helhet som ogiltig.
Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas vid sammanställning av rösterna.
Om fler än en poströst skickas in, kommer poströsten med senaste datum och tidpunkt att
behandlas vid sammanställning av poströsterna.
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Att avlämna sin poströst
Poströst per Mail: Aktieägare kan lämna sin poströst via mail. Det ifyllda
poströstningsformuläret undertecknas av aktieägaren och skannas in. Filen mailas till
bolagsstammaimsys@lawline.se.
Per post: Om aktieägaren röstar själv, skickas det undertecknade och ifyllda
poströstformuläret per post till: Lawline Juristbyrå AB, Edit Grundin, Oxenstiernsgatan 25,
115 27 Stockholm. Detta måste ske i så god tid, att poströsten når fram senast tisdagen den 14
december 2021.
Poströst via fullmakt: Om aktieägaren väljer att lämna fullmakt till en annan person som
röstar och använder poströstformuläret, skickas detta ifyllt och undertecknat jämte fullmakt i
original till Lawline Juristbyrå AB med postadress enligt ovan.
Röstningsformuläret måste vara mottaget av Lawline senast tisdagen den 14 december 2021.
En poströst kan dras tillbaka till och med tisdagen 14 december 2021 genom att kontakta
Lawline Juristbyrå via e-post på bolagsstammaimsys@lawline.se.
För fullständiga förslag till beslut hänvisas till Kallelsen till Extastämman och detaljerade
förslag till beslut som sänts ut.
Övriga frågor, kontakta Magnus Stuart, VD Imsys AB: magnus.stuart@imsystech.com eller
på telefon 0706 211350.

Röstformulär vid Extrastämma 15 december 2021
Punkt 2

Val av Stefan Mårtensson som ordförande vid stämman

JA

NEJ

Punkt 2

Val av Magnus Stuart som sekreterare vid stämman

JA

NEJ

Punkt 3

Beslut om upprättad röstlängd

JA

NEJ

Punkt 4

Godkännande av dagordningen

JA

NEJ

Punkt 5

Val av Edit Grundin som justeringsman vid stämman

JA

NEJ

Punkt 6

Godkännande att extrastämman blivit behörigen sammankallad

JA

NEJ

Punkt 7

Beslut om nyval av Henry Sténson som ledamot i styrelsen

JA

NEJ

Punkt 7

Beslut att välja Henry Sténson till ordförande i styrelsen

JA

NEJ
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