FORMULÄR FÖR POSTRÖSTNING
Enligt lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolagsoch föreningsstämmor har styrelsen för Brighter AB (org.nr. 556736-8591) beslutat att till
årsstämman 2022 ska aktieägare som inte önskar närvara fysiskt ha möjlighet att poströsta.
Poströstsedeln, inklusive eventuella bilagor, måste ha kommit Brighter AB/Euroclear
Sweden AB tillhanda enligt vad som anges i kallelsen till årsstämman senast
onsdagen den 1 juni 2022.
Nedanstående aktieägare (”Aktieägaren”) utövar härmed sin rösträtt för samtliga sina aktier
i Brighter AB vid årsstämman onsdagen den 8 juni 2022 i enlighet med vad som anges i
denna poströstsedel.

__________________________________________________________________________
Aktieägarens namn. Om bolag,
Aktieägarens personnummer/organisationsange företagsnamn (firma)
nummer eller motsvarande

__________________________________________________________________________
Telefonnummer
E-post

Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för Aktieägaren 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 förhandsröst för
Aktieägaren och att förhandsröstens 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.

__________________________________________________________________________
Ort och datum

__________________________________________________________________________
Aktieägarens signatur. Om bolag, signatur av behörig(a) firmatecknare.

__________________________________________________________________________
Namnförtydligande

För att poströsta, gör så här:
Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas med post till Brighter AB,
”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller med e-post till
GeneralMeetingService@euroclear.com. Ifyllt formulär ska vara bolaget/Euroclear Sweden
AB tillhanda senast onsdagen den 1 juni 2022. Aktieägare kan även senast onsdagen den 1
juni 2022 avge sin poströst elektroniskt genom verifiering med BankID på Euroclear Sweden
AB:s webbplats https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy.
Aktieägaren får inte lämna andra instruktioner än att markera ett av de i formuläret angivna
svarsalternativen. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller
villkor, ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text är poströsten ogiltig.
Om aktieägaren är en juridisk person ska formuläret undertecknas av behörig(a)
firmatecknare och måste behörighetshandlingar (t.ex. registreringsbevis och eventuell
fullmakt) biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren poströstar genom ombud.
Observera att aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera aktierna i
eget namn för att få rösta. Instruktioner om detta finns i kallelsen till stämman.
Ytterligare information om poströstning
Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att markera ett av de nedan 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
poströsten ogiltig.
Om aktieägaren vill avstå från att rösta i någon fråga ska inget svarsalternativ i den frågan
markeras.
Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer
endast det senast daterade formuläret att beaktas. Om två eller fler 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.
För fullständiga förslag till beslut - vänligen se kallelse, förslag och övriga underlag på
www.brighter.se/agm-2022/.
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Röstsedel för poströstning till årsstämma i Brighter AB den 8 juni 2022.
Svarsalternativen nedan avser beslutspunkterna på årsstämman i Brighter AB onsdagen den
8 juni 2022 och de respektive förslag från styrelse och valberedning som har redovisats i
kallelsen.
BESLUTSPUNKT
1. Val av ordförande vid stämman

Ja

Nej

3. Godkännande av dagordning

Ja

Nej

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Ja

Nej

7. (a) Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;

Ja

Nej

7. (b) Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen;

Ja

Nej

7. (c) Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
i.

Styrelseledamoten och tidigare verkställande direktören Christer Trägårdh

Ja

Nej

ii.

Styrelseledamoten Habib Al Assaad

Ja

Nej

iii.

Styrelseledamoten Clas Lindbergson

Ja

Nej

iv.

Styrelseledamoten Karin O’Connor

Ja

Nej

v.

Styrelseledamoten Åsa Sjöblom Nordgren

Ja

Nej
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vi.

Tidigare styrelseledamoten Emilie Erhardt Winiarski

Ja

Nej

vii.

Verkställande direktören Erik Lissner

Ja

Nej

viii.

Tidigare verkställande direktören Henrik Norström

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

8. Beslut om antalet styrelseledamöter

9. Beslut om antalet revisorer

10. Beslut om arvoden till styrelsen

11. Beslut om arvoden till revisor

12. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
i.

Val av Christer Trägårdh som styrelseledamot

ii.

Val av Clas Lindbergson som styrelseledamot

iii.

Val av Karin O’Connor som styrelseledamot

iv.

Val av Åsa Sjöblom Nordgren som styrelseledamot

v.

Val av Johnny Ludvigsson som styrelseledamot

vi.

Val av Christer Trägårdh som styrelsens ordförande

13. Val av revisor

14. Beslut om emissionsbemyndigande

4

