FORMULÄR FÖR POSTRÖSTNING OCH ANMÄLAN
Akelius Residential Property AB (publ) – extra bolagsstämma 2021
Detta formulär är det ”poströstningsformulär” som refereras till i Akelius
Residential Property AB:s kallelse till extra bolagsstämma (2021) som kommer att
hållas 2021-12-02. Formuläret ska användas av aktieägare för att anmäla sig och
rösta på vissa stämmopunkter, i enlighet med poströstningsförfarandet som
beskrivs i kallelsen och sammanfattas nedan.
För att registrering ska vara giltig och rösterna räknas ska detta formulär vara
Akelius Residential Property AB tillhanda senast 2021-12-01. Vänligen se
kallelsen för ytterligare krav för giltighet.
Nedanstående aktieägare (i) anmäler sig härmed att delta och (ii) utöva sin
rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Akelius Residential Property AB (publ),
reg. no. 556156-0383, på stämman 2021-12-02. Rösträtten utövas i enlighet med
nedan markerade svarsalternativ.
Aktieägarens namn

Personnummer/organisationsnummer

Telefonnummer

E-post

Ort och datum

Namnteckning*

Namnförtydligande

* Detta formulär ska undertecknas av:

1. Om aktieägaren är en privatperson, antingen (A) denna person eller (B) en annan
person som är behörig att underteckna på uppdrag av aktieägaren genom giltig
fullmakt (”fullmaktsinnehavare”) och
2. Om aktieägaren är en juridisk person, antingen (A) en behörig firmatecknare för
denna juridiska person eller (B) en fullmaktsinnehavare för denna juridiska person.
Genom att underteckna detta formulär, försäkrar undertecknad följande (som tillämpligt):
•

Försäkran (om undertecknad är ett befullmäktigat ombud för en juridisk person):
Jag, undertecknad, är styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i

aktieägaren och försäkrar på heder och samvete att jag är behörig att poströsta på uppdrag
av aktieägaren och att röstens innehåll motsvarar aktieägarens beslut.
•

Försäkran (om undertecknad representerar aktieägare genom fullmakt): Jag,
undertecknad, försäkrar på heder och samvete att bilagd fullmakt motsvarar
originalfullmakten och att den inte har blivit återkallad.

Instruktioner för poströstning:
•
•
•

Skriv ut formuläret och fyll i aktieägarens uppgifter ovan
Markera de föredragna röstningsalternativen nedan för hur aktieägaren vill
rösta
Underteckna och skicka formuläret i original till Akelius Residential Property
AB, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, SE-101 23 Stockholm (märk
kuvertet “Poströstning extra bolagsstämma 2021”), eller skicka ifyllt och
undertecknat formulär via e-mail till GeneralMeetingService@euroclear.com
(skriv “Akelius – Poströstning” i ämnesraden).

•

Om undertecknaren av detta formulär agerar som fullmaktsinnehavare ska
en kopia av denna fullmakt lämnas in tillsammans med formuläret.

•

Om aktieägaren är en juridisk person (och oavsett om en fullmakt har
framtagits) måste registreringsbevis eller annan motsvarande
behörighetshandling biläggas formuläret.

Ytterligare information avseende poströstning
Akelius Residential Property AB:s styrelse har beslutat att aktieägarna i bolaget
ska kunna utöva sin rösträtt genom poströstning och röstning via e-post vid
stämman 2021 enligt § 22 i lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att
underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.
Observera att registrering av aktier i eget namn (om aktierna är
förvaltarregistrerade) måste ha skett senast den andra bankdagen efter
2021-11-24.
Aktieägare kan inte lämna andra instruktioner än att markera ett av de nedan
angivna svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Om en aktieägare vill
avstå från att rösta i någon fråga ska inget svarsalternativ markeras. En röst (dvs.
poströsten i sin helhet) är ogiltig om aktieägaren har försett formuläret med
särskilda instruktioner eller villkor, eller om den förtryckta texten har ändrats eller
tillägg gjorts.
Ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Om fler än ett formulär skickas
in kommer det senast daterade formuläret beaktas. Om två eller fler formulär har
samma datering kommer det formulär som sist kommit bolaget tillhanda beaktas.
Ofullständiga eller felaktigt ifyllda formulär, eller formulär utan giltiga
behörighetshandlingar kan komma att lämnas utan avseende.

Poströstningsformuläret, tillsammans med bilagda behörighetshandlingar ska vara
Euroclear Sweden AB tillhanda senast 2021-12-01.
Poströst kan återkallas fram till och med 2021-12-01, genom att kontakta
GeneralMeetingService@euroclear.com.
För fullständiga förslag om punkterna i dagordningen, vänligen se kallelsen till den
extra bolagsstämman och förslagen på Akelius webbplats
www.akelius.com/sv/aktieagarinformation/bolagsstämma.
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till
integritetspolicyn som finns tillgänglig på Euroclears webbplats
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammorsvenska.pdf
EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (PUBL)
2021-12-02
Svarsalternativen nedan avser styrelsens framlagda förslag, vilka är inkluderade i
kallelsen till årsstämman.
2. Val av ordförande vid stämman
Ja ☐

Nej ☐

3. Upprättande och godkännande av röstlängd
Ja ☐

Nej ☐

4. Val av en eller två justeringsmän
4a Sandra Blomqvist, Akelius Residential Property AB
Ja ☐

Nej ☐

5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
Ja ☐

Nej ☐

6. Godkännande av dagordning
Ja ☐

Nej ☐

7. Beslut om extrautdelning
Ja ☐

Nej ☐

8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av
stamaktier av serie A
Ja ☐

Nej ☐

Följande punkter bör skjutas upp till en fortsatt extra bolagsstämma att hållas
vid ett senare tillfälle fastställt av styrelsen
(Ifylls endast om aktieägaren har ett sådant önskemål)
Ange punkt eller punkter (använd siffror):

