ANMÄLAN OCH FORMULÄR FÖR POSTRÖSTNING
till årsstämma i VBG Group AB (publ), 556069-0751, torsdagen den 29 april 2021, enligt
22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolagsoch föreningsstämmor.
Det ifyllda formuläret ska ha inkommit till Advokatfirman Lindahl KB (som administrerar
formulären för VBG Group ABs räkning) senast onsdagen den 28 april 2021

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens
samtliga aktier i VBG Group AB (publ) vid årsstämma torsdagen den 29 april 2021.
Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.
Aktieägarens namn:

Personnummer/org.nr:

Telefonnummer:

E-postadress:

Ort och datum:

Aktieägarens namnteckning:

Namnförtydligande:

Instruktioner:

•

Fyll i samtliga uppgifter ovan.

•

Markera valda svarsalternativ nedan.

•

Skriv ut, underteckna och skicka formuläret till Advokatfirman Lindahl KB, att.
Maximilian Hansson Wallenberg, Box 11911, 404 39 Göteborg. Ifyllt och
undertecknat formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas via e-post till
VBGAGM21@lindahl.se.

•

Om aktieägaren är en fysisk person som poströstar personligen är det aktieägaren
själv som ska underteckna ovan. Om poströsten avges av ett ombud (fullmäktig)
för en aktieägare är det ombudet som ska underteckna. Om poströsten avges av en
ställföreträdare för en juridisk person är det ställföreträdaren som ska underteckna.

•

Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret.
Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida. Om aktieägaren är en
juridisk person måste registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas
formuläret.

Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att nedan markera ett av de angivna
svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Om aktieägaren önskar avstå från att
rösta i någon fråga, vänligen avstå från att markera ett alternativ vid den eller de frågor
aktieägaren inte önskar rösta. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda
instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är rösten
(dvs. poströsten i dess helhet) ogiltig. Endast ett formulär per aktieägare kommer att
beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det senast daterade formuläret att
beaktas. Om två formulär har samma datering kommer endast det formulär som sist
inkommit till Advokatfirman Lindahl KB att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt
formulär kan komma att lämnas utan avseende.
Poströstningsformuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska ha inkommit
till Advokatfirman Lindahl KB senast onsdagen den 28 april 2021. Poströsten kan
återkallas fram till och med onsdagen den 28 april 2021 genom att kontakta Maximilian
Hansson Wallenberg via e-post maximilian.hansson.wallenberg@lindahl.se (med
referens ”VBG AGM”) eller med post till Advokatfirman Lindahl KB, att. Maximilian
Hansson Wallenberg, Box 11911, 404 39 Göteborg.
De fullständiga förslagen till beslut finns publicerade på bolagets hemsida
www.vbggroup.com.
För information om behandlingen av personuppgifter, vänligen se
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.
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Årsstämma i VBG Group AB (publ), org.nr 556069-0751, torsdagen den 29 april 2021
Svarsalternativen nedan avser styrelsens respektive valberedningens förslag vilka framgår av
kallelsen till årsstämman.
1. Val av ordförande vid stämman
Ja ☐

Nej ☐

Ja ☐

Nej ☐

Ja ☐

Nej ☐

2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
Ja ☐

Nej ☐

Ja ☐

Nej ☐

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. a) Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkningar samt koncernresultaträkningar och
koncernbalansräkningar
Ja ☐
Nej ☐

7. b) Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
Ja ☐

Nej ☐

7. c) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
Johnny Alvarsson

Ja ☐

Nej ☐

Ja ☐

Nej ☐

Ja ☐

Peter Augustsson
Louise Nicolin

Ja ☐

Mats R Karlsson
Anna Stålenbring

Ja ☐

Nej ☐
Nej ☐
Nej ☐

Ja ☐
Nej ☐
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
Anders Birgersson (styrelseledamot och vd)
Ja ☐

Nej ☐

Ja ☐

Nej ☐

9. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna
10. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisionsbolag
Omval av Johnny Alvarsson
Omval av Peter Augustsson
Omval av Louise Nicolin

Ja ☐

Nej ☐

Ja ☐

Nej ☐

Ja ☐
Ja ☐

Omval av Mats R Karlsson
Omval av Anna Stålenbring
Omval av Anders Birgersson (vd)
Omval av Johnny Alvarsson som styrelsens
ordförande
Inget val av vice ordförande
Nyval av revisionsbolaget Ernst & Young AB

Ja ☐
Ja ☐
Ja ☐
Ja ☐
Ja ☐

11. Beslut om godkännande av styrelsens ersättningsrapport
Ja ☐

Nej ☐
Nej ☐
Nej ☐
Nej ☐

Nej ☐
Nej ☐
Nej ☐

Nej ☐

12. Bemyndigande från stämman till styrelsen att överlåta egna aktier
Ja ☐

Nej ☐
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13. Val av ledamöter till valberedning
Göran Bengtsson
Johnny Alvarsson
Johan Lannebo
Per Trygg
Göran Bengtsson som valberedningens ordförande

Ja ☐

Nej ☐

Ja ☐

Nej ☐

Ja ☐
Ja ☐
Ja ☐

Nej ☐
Nej ☐
Nej ☐

Aktieägaren vill att beslut under en eller flera punkter i formuläret ovan ska anstå till fortsatt
bolagsstämma (ifylls endast om aktieägaren har sådant önskemål)
Ange punkt eller punkter (använd siffror):
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