
 

FORMULÄR FÖR POSTRÖSTNING 
Vid årsstämman i Mangold AB (publ), org. nr 556628-5408 (”Mangold”), den 14 april 2021 röstar nedan-
stående aktieägare (”Aktieägaren”) för samtliga sina aktier i Mangold i enlighet med vad som anges i 
nedanstående poströstsedel. 

 

Aktieägarens namn Personnummer/Organisationsnummer 

  

  E-post Telefonnummer 

  

  Ort och datum Namnteckning (för juridisk person, behörig(a) firmatecknare) 

  

  Namnförtydligande 

 

 

INSTRUKTIONER FÖR POSTRÖSTNING 

Fyll i formuläret ovan samt poströstsedeln nedan. Formuläret, poströstsedeln och eventuella behörig-
hetshandlingar (t.ex. registreringsbevis utvisande behörig(a) firmatecknare och eventuell fullmakt från 
styrelsen) bör i god tid före årsstämman sändas till Mangold AB, Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm, 
Sverige eller via e-post till bolagsstamma@mangold.se (märk kuvert eller e-post med ”Poströstning”). 
Poströsten måste ha kommit Mangold tillhanda senast den 6 april 2021 kl. 12.00. 

Vänligen notera att Aktieägare som väljer att poströsta även måste anmäla sig till bolaget senast 
den 6 april 2021 i enlighet med vad som anges i kallelsen till årsstämman. Vänligen uppge då 
”Poströstning”. 

I poströstsedeln nedan kan Aktieägaren ange hur denne önskar rösta i de ärenden som finns upptagna 
i förslaget till dagordning i kallelsen till årsstämman. ”Ja” betyder att Aktieägaren röstar i enlighet med 
förslaget i kallelsen till årsstämman och ”Nej” betyder att Aktieägaren röstar nej till förslaget i kallelsen. 
Om Aktieägaren inte har markerat något svarsalternativ i en viss fråga anses denne ha avstått från att 
rösta i den frågan. Aktieägaren kan inte villkora sin röst eller lämna andra instruktioner till bolaget genom 
detta formulär. Om aktieägaren har försett poströstsedeln med särskilda instruktioner eller villkor, eller 
ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är hela poströsten ogiltig. 

Poströsten kan återkallas genom meddelande till Mangold på ovanstående adress. Om Aktieägare som 
poströstat närvarar personligen på årsstämman eller genom ombud förfaller poströsten. 

Vänligen se kallelsen till årsstämman på Mangolds webbplats för fullständiga förslag till beslut. 

Vid frågor vänligen kontakta: Mangold på telefon +46 8 5030 1550 eller via e-post 
bolagstamma@mangold.se. 

För information om hur dina personuppgifter behandlas i anslutning till årsstämman hänvisas till 
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.  



 

2 

 

RÖSTSEDEL 
Årsstämman i Mangold AB (publ) den 14 april 2021 

Aktieägarens namn:  ______________________________________________________  

Person-/organisationsnummer:  _____________________________________________  

för beslutspunkterna på årsstämman i Mangold 14 april 2021.  

 
BESLUTSPUNKT 

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 

 

  

6. Godkännande av dagordning 

 

  

9. (a) Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen   

9. (b) Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställda 
balansräkningen 

  

9. (c) Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2020 åt:   

(i) Styrelseledamoten och ordföranden Per Åhlgren   

(ii) Styrelseledamoten Marie Friman   

(iii) Styrelseledamoten Peter Serlachius   

(iv) Styrelseledamoten Birgit Köster Hoffmann   

(v) Verkställande direktören Per-Anders Tammerlöv   

Ja Nej 

Ja Nej 

Ja Nej 

Ja Nej 

Ja Nej 

Ja Nej 

Ja Nej 

Ja Nej 

Ja Nej 
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10. Beslut om fastställande av styrelsearvode 

 

  

11. Beslut om policy för valberedning 

 

  

12. Beslut om fastställande av revisorsarvode 

 

  

13. Val av styrelseledamöter och revisorer samt eventuella revisorssuppleanter   

(i) Val av Per Åhlgren till styrelseledamot    

(ii) Val av Marie Friman till styrelseledamot   

(iii) Val av Peter Serlachius till styrelseledamot   

(iv) Val av Birgit Köster Hoffmann till styrelseledamot   

(v) Val av Per Åhlgren till styrelsens ordförande   

(vi) Val av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till bolagets 
revisor 

  

14. Beslut angående bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av 
aktier 

  

 

Ja Nej 

Ja Nej 

Ja Nej 

Ja Nej 

Ja Nej 

Ja Nej 

Ja Nej 

Ja Nej 

Ja Nej 

Ja Nej 


