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ANMÄLAN OCH FORMULÄR FÖR POSTRÖSTNING 
 
Nedanstående aktieägare anmäler sig och avger härmed röster för aktieägarens samtliga aktier vid årsstämma i 
Briox AB (publ), org.nr 556802-6891, onsdagen den 28 april 2021. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av 
markerade röstningsalternativ nedan. 
 

Aktieägare 

Aktieägarens namn: 
 

Person- eller organisationsnummer: 

Antal aktier i Briox 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. 
 
Ifyllt och undertecknat formulär samt eventuella behörighetshandlingar ska skickas till Briox AB (publ), att. Emma 
Bauge, Södra Järnvägsgatan 4A, 352 29 Växjö eller via epost: emma.bauge@briox.se.  
 

Aktieägaren kan inte rösta på annat sätt än genom att markera ett av de angivna röstningsalternativen vid 
respektive punkt i formuläret. Om aktieägaren inte har markerat något svarsalternativ i en viss fråga anses 
aktieägaren ha avstått från att rösta i den frågan. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner 
eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är rösten (dvs. poströstningen 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 kommit bolaget 
tillhanda att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas utan avseende. För 
fullständiga beslutsförslag, vänligen se kallelsen och övriga handlingar till årsstämman på www.briox.se.  
 

Vid frågor, vänligen kontakta Emma Bauge på e-postadress emma.bauge@briox.se eller på telefon +46 
(0)470322000.  
 
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 rösterna är införd som aktieägare i den av Euroclear 
Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 20 april 2021 eller, om aktieinnehavet är förvaltarregistrerat, 
rösträttsregistrerat sina aktier på avstämningsdagen för rösträttsregistreringar som är torsdagen den 22 april 2021.  
 

Formuläret för poströstning kan återkallas genom skriftligt meddelande till Briox AB (publ) på adress enligt ovan 
eller via e-post: emma.bauge@briox.se, senast tisdagen den 27 april 2021.  
 
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på 
Euroclears hemsida  
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy_Notice_Boss_Final_SWE_30112020.pdf.   
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Årsstämma i Briox AB (publ) den 28 april 2021 
 
Svarsalternativen nedan avser styrelsens respektive valberedningens framlagda förslag som anges i kallelsen till 
årsstämman samt hålls tillgängliga på bolagets webbplats.  
 

1. Val av ordförande vid stämman  

Val av Marcus Nivinger      Ja  Nej  

2. Val av en eller två justeringsmän     

Val av Josefin Rosenhall   Ja  Nej  

3. Upprättande och godkännande av röstlängd     

  Ja  Nej  

4. Godkännande av dagordning  

  Ja  Nej  

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 

  Ja  Nej  

7. Beslut angående fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och 
koncernbalansräkning  

  Ja  Nej  

8. Beslut angående dispositioner beträffande förlust enligt den fastställda balansräkningen  

  Ja  Nej  

9. Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören  

Johan Rutgersson    Ja  Nej  

Jens Collskog  Ja  Nej  

Helena Westin   Ja  Nej  

Daniel de Sousa   Ja  Nej  

Lars Karlsson    Ja  Nej  

Fredrik Hyltsten som verkställande direktör   Ja  Nej  

Johan Nordqvist som verkställande direktör  Ja  Nej  

10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvode   

  Ja  Nej  

11. Val av styrelse och revisor eller revisionsbolag samt styrelsesuppleanter  

Omval av Johan Rutgersson    Ja  Nej  

Omval av Helena Westin    Ja  Nej  

Omval av Daniel de Sousa   Ja  Nej  

Nyval av Mikael Lindblom    Ja  Nej  

Nyval av Martin Jönsson    Ja  Nej  

Omval av Johan Rutgersson som styrelseordförande  Ja  Nej  

Omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB  Ja  Nej  

Omval av Nicklas Kullberg som huvudansvarig revisor   Ja  Nej  

12. Beslut om inrättande av teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram     

  Ja  Nej  

13. Beslut om ändring av bolagsordningen      

  Ja  Nej  

14. Beslut om minskning av aktiekapitalet för täckning av förlust     

  Ja  Nej  

15. Beslut om emissionsbemyndigande  

  Ja  Nej  

    

    

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

 

Ange punkt eller punkter, använd siffror:  

    

 


