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FORMULÄR FÖR POSTRÖSTNING 
 
Nedanstående aktieägare avger härmed röster i enlighet med Bilaga 1 vid årsstämman i Sivers IMA Holding AB 
(publ), org.nr 556383-9348, den 19 maj 2020.  
 

Aktieägare 

Aktieägarens namn: 
 

Person- eller organisationsnummer: 

Antal aktier i Sivers IMA Holding AB (publ): 
 

Telefonnummer dagtid: 

Datum: 
 

Underskrift: Namnförtydligande: 

 
Om formuläret ställs ut av en juridisk person ska formuläret undertecknas av behörig(a) firmatecknare samt kopia 
av registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling för utländsk juridisk person, bifogas. 
 
Formuläret samt eventuella behörighetshandlingar ska skickas till Sivers IMA Holding AB (publ), Box 1274, 164 29 
Kista eller via epost: info@siversima.com.  
 

I Bilaga 1 ska rösterna avges. Aktieägaren kan inte rösta på annat sätt än genom att markera ett av de angivna 
röstningsalternativen. Om aktieägaren inte har markerat något svarsalternativ i en viss fråga anses aktieägaren ha 
avstått från att rösta i den frågan. För fullständiga beslutsförslag, vänligen se kallelsen till årsstämman på 
www.siversima.com.  
 

Vid frågor, vänligen kontakta Robert Ejermark på e-postadress robert.ejermark@siversima.com eller 
telefonnummer 0733-152 002.  
 
Vänligen observera att insändandet av detta formulär gäller som anmälan till stämman. En förutsättning för att en 
poströst ska beaktas är att den aktieägare som har avgett rösten är införd i aktieboken på avstämningsdagen för 
stämman. Aktieägare som valt att förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn 
hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i 
god tid före den 13 maj 2020. 
 

Formuläret för poströstning kan återkallas genom skriftligt meddelande till Sivers IMA Holding AB (publ) på adress 
enligt ovan eller via e-post: info@siversima.com, senast den 19 maj 2020.  
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Bilaga 1 till Formulär för poströstning 

 
Aktieägare 

Aktieägarens namn 

 
 

Person- eller organisationsnummer 

 
Nedanstående röster avges av aktieägaren ovan för beslutspunkterna på årsstämman den 19 maj 2020 i Sivers 
IMA Holding AB (publ), org.nr 556383-9348, enligt de beslutsförslag, i förekommande fall, som framgår av 
kallelsen till årsstämman.  
 

2. Val av ordförande vid stämman  

 Ja  Nej   

4. Godkännande av dagordning  

 Ja  Nej   

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 

 Ja  Nej   

9a) Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkningen och 
koncernbalansräkningen  

 Ja  Nej   

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

 Ja  Nej   

9c) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören 

Tomas Duffy   Ja  Nej   

Ingrid Engström   Ja  Nej   

Erik Fällström    Ja  Nej   

Robert Green   Ja  Nej   

Björn Norrbom   Ja  Nej   

Dag Sigurd   Ja  Nej   

Anders Storm Ja  Nej   

10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer  

 Ja  Nej   

11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden   

 Ja  Nej   

12. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande   

Omval av Tomas Duffy   Ja  Nej   

Omval av Ingrid Engström   Ja  Nej   

Omval av Erik Fällström    Ja  Nej   

Omval av Robert Green   Ja  Nej   

Omval av Björn Norrbom   Ja  Nej   

Omval av Dag Sigurd   Ja  Nej   

Nyval av Beth Topolovsky   Ja  Nej   

Omval av Tomas Duffy som styrelseordförande Ja  Nej   

13. Val av revisor     

Enligt uppdaterat förslag från valberedningen Ja  Nej   

14. Beslut om fastställande av principer för valberedningens tillsättning och instruktion för 
valberedningen    

 

 Ja  Nej   

15. Beslut om incitamentsprogram     

 Ja  Nej   

16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av teckningsoptioner    
 Ja  Nej   

17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler  

 Ja  Nej   

18. Beslut om ändring av bolagsordningen   

 Ja  Nej   

 


