
ANMÄLAN OCH FORMULÄR FÖR POSTRÖSTNING 

enligt 22 § lagen (2020:198) om 4llfälliga undantag för a; underlä;a genomförandet av bolags- och 
föreningsstämmor. 

Formuläret ska vara Bredband2 i Skandinavien AB (publ) Hllhanda senast tisdagen den 23 mars 
2021. 

Nedanstående ak4eägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträ; för ak4eägarens samtliga 
ak4er i Bredband2 i Skandinavien AB (publ), 556346–9062, (”Bolaget”) vid årsstämma onsdagen 
den 24 mars 2021. Rösträ;en utövas på det sä; som framgår av markerade svarsalterna4v nedan. 

Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för akHeägare som är juridisk person): 
Undertecknad är styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i ak4eägaren och 
försäkrar på heder och samvete a; jag är behörig a; avge denna poströst för ak4eägaren och a; 
poströstens innehåll stämmer överens med ak4eägarens beslut. 

Försäkran (om undertecknaren företräder akHeägaren enligt fullmakt): Undertecknad försäkrar på 
heder och samvete a; bilagd fullmakt överensstämmer med originalet och inte är återkallad. 

AkHeägare Personnummer/organisaHonsnummer

Ort och datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Telefonnummer E-post
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För aW poströsta, gör så här: 

• Fyll i ak4eägarens uppgiWer ovan. 
• Markera valda svarsalterna4v nedan. 
• Skriv ut, underteckna och skicka hela formuläret (4 sidor) i original 4ll Bredband2 i Skandinavien 

AB (publ), c/o Claes Fägersten, Årstaängsvägen 11, 117 43 Stockholm. Ifyllt formulär får även 
inges elektroniskt och ska då skickas 4ll claes.fagersten@bredband2.se. 

• Om ak4eägaren är en fysisk person som poströstar personligen är det ak4eägaren själv som ska 
underteckna vid Namnteckning ovan. Om poströsten avges av e; ombud (fullmäk4g) för en 
ak4eägare är det ombudet som ska underteckna. Om poströsten avges av en ställföreträdare för 
en juridisk person är det ställföreträdaren som ska underteckna. Om behörigheten a; företräda 
den juridiska personen ska utövas av två eller flera i förening måste undertecknandet ske på 
föreskrivet sä; av flera ställföreträdare. 

• Om ak4eägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om ak4eägaren är 
en juridisk person måste registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. 

• Observera aW en akHeägare som har sina akHer förvaltarregistrerade måste Hllfälligt 
inregistrera sina akHer i eget namn (”RösträWsregistrering”) för aW ha räW aW delta vid 
stämman. Instruk4oner om de;a finns i kallelsen 4ll stämman. 

Ak4eägaren kan inte lämna andra instruk4oner än a; nedan markera e; av de angivna 
svarsalterna4ven vid respek4ve punkt i formuläret. Om ak4eägaren önskar avstå från a; rösta i 
någon fråga ska han eller hon avstå från a; markera e; alterna4v. Om ak4eägaren har förse; 
formuläret med särskilda instruk4oner eller villkor, eller ändrat eller gjort 4llägg i förtryckt text, är 
rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogil4g. Endast e; formulär per ak4eägare kommer a; 
beaktas. Ges fler än e; formulär in kommer endast det senast daterade formuläret a; beaktas. Om 
två formulär har samma datering kommer endast det formulär som sist kommit Bolaget 4llhanda 
a; beaktas. Ofullständigt eller felak4gt ifyllt formulär kan komma a; lämnas utan avseende. 

Poströstningsformuläret, med i förekommande fall bilagda behörighetshandlingar, ska vara 
Bredband2 i Skandinavien AB (publ) 4llhanda senast Hsdagen den 23 mars 2021. Ak4eägare kan 
återkalla poströst fram 4ll och med Hsdagen den 23 mars 2021 genom a; kontakta Bredband2 i 
Skandinavien AB (publ), via e-post 4ll claes.fagersten@bredband2.se eller via post 4ll c/o Claes 
Fägersten, Årstaängsvägen 11, 117 43 Stockholm.  

För informa4on om hur dina personuppgiWer behandlas, vänligen se h;ps://www.euroclear.com/
dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf. 
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Årsstämma i Bredband2 i Skandinavien AB (publ) onsdagen den 24 mars 2021 

Svarsalterna4ven nedan avser de framlagda förslag som anges vid respek4ve punkt nedan och som 
överensstämmer med de förslag som i förekommande fall anges i kallelsen 4ll årsstämman. 
Kallelsen i sin helhet finns 4llgänglig på Bolagets hemsida. 

1. Val av ordförande vid stämman 
Förslag: Rolf Johansson

Ja ☐ Nej ☐

2. UppräWande och godkännande av röstlängd

Ja ☐ Nej ☐

3. Godkännande av dagordningen

Ja ☐ Nej ☐

4. Val av en eller två justeringsmän 
Förslag: En justeringsman, Jan-Olof Gadd

Ja ☐ Nej ☐

5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Ja ☐ Nej ☐

6. Framläggande och föredragning av årsredovisning och revisionsberäWelsen samt 
koncernredovisning och koncernrevisionsberäWelsen

7. Beslut

a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, 
koncernresultaträkning    och koncernbalansräkning

Ja ☐ Nej ☐

b) om disposiHoner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen 
Förslag: Utdelning 5 öre per ak4e och återstoden balanseras i ny räkning

Ja ☐ Nej ☐

c)  om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Ja ☐ Nej ☐

d)  Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden  
Förslag: (i) Styrelsearvoden ska vara oförändrat 1 850 000 kr och utgå med 700 000 kr 4ll 
styrelsens ordförande, med 450 000 kr 4ll styrelsens vice ordförande och med 350 000 kr 
vardera 4ll styrelsens övriga ledamöter med undantag för i Bolaget anställda personer. 
(ii) Revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Ja ☐ Nej ☐

e)  Val av styrelseledamöter och suppleanter  
Förslag: Antalet styrelseledamöter för 4den 4ll nästkommande ordinarie bolagsstämma ska 
vara fem ordinarie ledamöter utan suppleanter. Omval ska ske av Anders Lövgren, Daniel 
Krook, Robert Burén, Rolf Johansson och Karin Zingmark.

Ja ☐ Nej ☐ 
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AkHeägaren vill aW beslut under en eller flera punkter i formuläret ovan ska anstå Hll fortsaW 
bolagsstämma 
(Ifylls endast om ak4eägaren har e; sådant önskemål)

Ange punkt eller punkter 
 (använd siffra och ev bokstav):
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