
 

 

  

FORMULÄR FÖR POSTRÖSTNING 

Undertecknade aktieägare avger härmed röster för samtliga sina aktier i Cytovac AB, org.nr 559162-3318, 
("Bolaget") vid årsstämma den 31 juli 2020 i enlighet med bilagda röstinstruktion. 

I röstinstruktionen anges hur aktieägaren röstar avseende de ärendepunkter som finns upptagna i förslaget 
till dagordning i kallelsen till stämman, se kallelsen till stämman på Bolagets webbplats, www.cytovac.com. 
Aktieägare kan inte lämna andra instruktioner än att markera ett av de angivna svarsalternativen vid 
respektive ärendepunkt i röstinstruktionen. Om aktieägare inte har markerat något svarsalternativ 
avseende en viss ärendepunkt anses aktieägaren ha avstått från att rösta i ärendet. För fullständiga förslag 
till beslut, se kallelsen till stämman på Bolagets webbplats, www.cytovac.com. 

Om aktieägaren är en juridisk person, undertecknas formuläret av behörig(a) firmatecknare samt bifogas 
registreringsbevis och andra handlingar, som styrker firmatecknares behörighet. Endast ett formulär per 
aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det senast daterade formuläret 
att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas utan avseende.  

Röstinstruktionen kan återkallas genom skriftligt meddelande till Bolaget per e-post: 
vendela.nilert@twobirds.com, eller per post under adress enligt nedan, senast den 30 juli 2020. Om 
aktieägare själv eller genom ombud närvarar vid stämman kommer någon röstinstruktion inte att beaktas, 
eftersom aktieägaren i sådant fall förutsätts utöva sina rättigheter genom närvaro vid stämman.  

Formuläret samt eventuellt registreringsbevis och andra handlingar, som styrker behörigheten hos den som 
undertecknat formuläret, bör i god tid före stämman sändas till Bolaget under adress Cytovac AB, c/o Bird 
& Bird Advokat KB, Box 7714, 103 95 Stockholm. Formuläret måste vara Bolaget tillhanda senast den 30 
juli 2020.  

Vänligen observera att anmälan om deltagande vid stämman måste ske – på det sätt som anges i kallelsen – 
även om aktieägaren utövar sin rösträtt genom poströstning. Vänligen observera även att insändande av 
detta formulär för poströstning inte gäller som anmälan om deltagande. 

Vid frågor, vänligen kontakta Bolaget per e-post: vendela.nilert@twobirds.com. 

Aktieägarens namn/firma 

 

Personnummer/organisationsnummer  

 

Telefonnummer dagtid E-post 

 

Ort och datum 

 

Namnteckning 

 

 

Namnförtydligande 

 

  



 

 

  

RÖSTINSTRUKTION 

Aktieägarens namn/firma 

 

Personnummer/organisationsnummer  

 

 

Nedanstående röster avges av ovan angivna aktieägare avseende nedan angivna ärendepunkter på 
årsstämman i Cytovac AB, org.nr 559162-3318, den 31 juli 2020 enligt de beslutsförslag som framgår av 
kallelsen till stämman.  

2. Val av ordförande vid stämman Ja ☐ Nej ☐ 

4. Godkännande av dagordningen Ja ☐ Nej ☐ 

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad Ja ☐ Nej ☐ 

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt 
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse 

Ja ☐ Nej ☐ 

8. Beslut om  fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt 
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning; 

Ja ☐ Nej ☐ 

9. Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den 
fastställda balansräkningen 

Ja ☐ Nej ☐ 

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande 
direktör 

  

Ansvarsfrihet för Jan Kuhlmann Andersen (styrelseordförande) Ja ☐ Nej ☐ 

Ansvarsfrihet för Fredrik Buch (styrelseledamot) Ja ☐ Nej ☐ 

Ansvarsfrihet för Peter Bonne Eriksen (styrelseledamot) Ja ☐ Nej ☐ 

Ansvarsfrihet för Per Falholt (styrelseledamot) Ja ☐ Nej ☐ 

Ansvarsfrihet för Lars Bjerrek (styrelseledamot) Ja ☐ Nej ☐ 

Ansvarsfrihet för Lars-Christian Brask(styrelseledamot) Ja ☐ Nej ☐ 

Ansvarsfrihet för Kim Arvid Nielsen (verkställande direktör) Ja ☐ Nej ☐ 

Ansvarsfrihet för Lone Dahl Andersen (verkställande direktör) Ja ☐ Nej ☐ 

11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och av antalet revisorer 
och revisorssuppleanter som skall utses 

Ja ☐ Nej ☐ 

12. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer Ja ☐ Nej ☐ 

13. Val av styrelseledamöter samt av revisorer samt eventuella 
revisorssuppleanter 

  

Val av Jan Kuhlmann Andersen som styrelseledamot och -
ordförande (omval) 

Ja ☐ Nej ☐ 

Val av Fredrik Buch som styrelseledamot (omval) Ja ☐ Nej ☐ 

Val av Peter Bonne Eriksen som styrelseledamot (omval) Ja ☐ Nej ☐ 

Val av Per Falholt som styrelseledamot (omval) Ja ☐ Nej ☐ 

Val av Jan Kuhlmann Andersen som styrelseordförande (omval) Ja ☐ Nej ☐ 

Val av Deloitte AB som revisor (omval) Ja ☐ Nej ☐ 



 

 

  

14. Beslut om valberedning  Ja ☐ Nej ☐ 

15. Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen  Ja ☐ Nej ☐ 

 


