Poströstningsformulär för årsstämma i Björklöven AB
Detta formulär ska användas för poströstning vid årsstämma den 22 juni i Björklöven AB,
org.nr 556694-3279 enligt 3 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta
genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Formuläret ska vara bolaget tillhanda (på
adressen som framgår nedan) senast den 21 juni. Nedanstående aktieägare anmäler sig
och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i bolaget vid årsstämman på
det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.

Aktieägares underskrift
Aktieägares namn/firma

Personnummer/Födelsedatum/Organisationsnum
mer

Ort och datum

Telefonnummer

Namnteckning

Namnförtydligande

För att förhandsrösta – gör så här:
• Fyll i aktieägarens uppgifter ovan.
• Markera valda svarsalternativ nedan.
• Skriv ut, underteckna och skicka formuläret elektroniskt till magdalena@bjorkloven.com
senast den 21 juni 2021. Alternativt via post till Björklöven, Tegsvägen 20, 90432 Umeå.
• Om aktieägaren är en juridisk person måste registreringsbevis eller annan
behörighetshandlingbiläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren
förhandsröstar genom ombud.
• Observera att en aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera
aktierna i eget namn för att få rösta. Instruktioner om detta finns i kallelsen till stämman.
• Om aktieägaren inte önskar utöva sin rösträtt genom förhandsröstning ska
förhandsröstningsformuläret inte skickas in.

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. Om aktieägaren har försett
formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt
text, är rösten 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.
Poströstningsformuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara bolaget
tillhanda senast den 21 juni 2021. För fullständiga förslag till beslut, se kallelse på
www.bjorkloven.com
Årsstämman i Björklöven AB 2021-06-22
Svarsalternativen nedan avser styrelsens respektive valberedningens i kallelsen intagna
förslag samt de balans- och resultaträkningar som finns intagna i den årsredovisningför
räkenskapsåret 2020-05-01 till 2021-04-30 som finns tillgänglig på bolagets webbplats.
Val av ordförande vid stämman
Förslag: Anders Wallström
Ja ☐ Nej ☐
Val av sekreterare vid stämman
Förslag: Roland Carlsson
Ja☐ Nej ☐
Godkännande av dagordning
Förslag: Enligt kallelse
Ja ☐ Nej ☐
Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
Kallelse till ordinarie årsstämma samt till extra bolagsstämma där fråga om ändring av
bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor
före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast
två veckor före stämman. Kallelse till årsstämma och extra bolagsstämma skall ske genom
kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar, Svenska Dagbladet, lokalpressen och på IF
Björklövens hemsida (www.bjorkloven.com). Utöver detta kan kallelse ske på annat sätt.
Ja ☐ Nej ☐
Fastställande av resultat och balansräkning
Förslag: Enligt presenterad årsredovisning för räkenskapsåret 2020-05-01 till 2021-04-30
Ja ☐ Nej ☐

Beslut om dispositioner av bolaget resultat enligt den fastställda resultat- o

balansräkningen
Ja ☐ Nej ☐
Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören
Ja ☐ Nej ☐
Fastställande av ägardirektiv
Förslag: Enligt bilaga 1
Ja ☐ Nej ☐
Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
Förslag: Enligt valberedningens förslag, 6st
Ja ☐ Nej ☐
Fastställande av arvode för styrelse och revisor
Förslag: Enligt bilaga 2
Ja ☐ Nej ☐
Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
Förslag: Enligt valberedningens förslag, bilaga 3
Ja ☐ Nej ☐
Val av revisor
Förslag: Enligt valberedningens förslag, bilaga 3
Ja ☐ Nej ☐
Val av valberedning
Förslag: Enligt förslag, bilaga 3
Ja ☐ Nej ☐

