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TILMELDING OG FORMULAR TIL FORHÅNDSAFSTEMNING 

ved brevstemme i overensstemmelse med § 22 i lov (2020:198) om midlertidige undtagelser for at lette 
gennemførelsen af generalforsamlinger (Sv. lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta 
genomförandet av bolags- och föreningsstämmor).  

Formularen skal være Cytovac AB i hænde senest den 27. maj 2021.  

Følgende aktionærer tilmelder sig og udøver hermed deres stemmeret for alle aktionærens aktier i Cytovac 
AB, organisationsnummer 559162-3318, på den ordinære generalforsamling den 28. maj 2021. 
Stemmeretten udøves på den måde, der er angivet i nedenstående markerede svaralternativer. 

Aktionærens navn/firma 

 

Personnummer/organisationsnummer  

 

 

Erklæring (hvis underskriveren er stedfortræder for en aktionær, der er en juridisk person): 
Undertegnede er bestyrelsesmedlem, administrerende direktør eller tegningsberettiget for aktionæren og 
erklærer på tro og love, at jeg er autoriseret til at afgive denne forhåndsstemme for aktionæren, og at 
indholdet af forhåndsafstemningen er i overensstemmelse med aktionærens beslutning 

Erklæring (hvis underskriveren repræsenterer aktionæren ved fuldmagt): Undertegnede 
erklærer på tro og love, at den vedlagte fuldmagt svarer til originalen og ikke er tilbagekaldt 

Sted og dato 

 

Underskrift 

 

 

Navn i blokbogstaver 

 

Telefonnummer i dagtimerne E-mail 

 

 

GØR FØLGENDE FOR AT STEMME PÅ FORHÅND:  

 Udfyld ovenstående oplysninger.  

 Marker de valgte svarmuligheder nedenfor.  

 Udskriv, underskriv og send formularen til Cytovac AB, c/o Bird & Bird Advokat, Box 7714, 103 95 
Stockholm. Udfyldt og underskrevet formular kan også indsendes elektronisk. Elektronisk indsendelse 
sker ved at sende den udfyldte formular via e-mail til vendela.nilert@twobirds.com.  

 Hvis aktionæren er en fysisk person, der forhåndsstemmer personligt, er det aktionæren selv, der skal 
underskrive på underskriftlinjen ovenfor. Hvis forhåndsstemmen afgives af en repræsentant 
(fuldmagtshaver) for en aktionær, er det repræsentanten, der skal underskrive. Hvis forhåndsstemmen 
afgives af en stedfortræder for en juridisk person, er det stedfortræderen, der skal underskrive.  

 Hvis aktionæren forhåndsstemmer via en repræsentant, skal den oprindelige fuldmagt vedlægges 
formularen. Hvis aktionæren er en juridisk person, skal der vedlægges en registreringsattest eller et 
andet autorisationsdokument til formularen.  
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 Bemærk, at en aktionær, der har sine aktier navnenoterede og givet i forvaltning til en anden institution, 
skal registrere aktierne i eget navn for at kunne stemme. Instruktioner om dette findes i indkaldelsen til 
generalforsamlingen.  

Aktionæren kan ikke give andre instruktioner end ved at markere et af de specificerede svaralternativer for 
hvert punkt i formularen. Hvis aktionæren ønsker at undlade at stemme om et emne, skal vedkommende 
afstå fra at markere et alternativ. Hvis aktionæren har angivet særlige instruktioner eller betingelser i 
formularen, eller ændret eller foretaget tilføjelser i teksten, er stemmen (dvs. forhåndsafstemningen i sin 
helhed) ugyldig. Kun en formular pr. aktionær vil blive taget i betragtning. Hvis der indsendes mere end en 
formular, vil kun den senest daterede formular blive accepteret. Hvis to formularer har samme datering, vil 
kun den formular blive accepteres, der senest er kommet selskabet i hænde. Ufuldstændige eller forkert 
udfyldte formularer vil muligvis blive ignoreret. 

Formularen til forhåndsafstemning med eventuelle vedhæftede autorisationsdokumenter skal være 
selskabet i hænde senest den 27. maj 2021. Forhåndsafstemning kan tilbagekaldes til og med 27. maj 2021 
ved at kontakte selskabet på ovenstående adresse. 

For komplette beslutningsforslag, se indkaldelsen og forslagene på selskabets hjemmeside, 
www.cytovac.com.  

For oplysninger om hvordan dine personoplysninger behandles i forbindelse med generalforsamlingen, se 
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf. 
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STEMMEVEJLEDNING - ORDINÆR GENERALFORSAMLING I CYTOVAC AB DEN 28. MAJ 
2021  

Svaralternativerne nedenfor henviser, medmindre andet er angivet i formularen, til forslagene i indkaldelsen 
til den ordinære generalforsamling.  

1. Valg af dirigent på generalforsamlingen Ja ☐ Nej ☐ 

2. Oprettelse og godkendelse af valgliste Ja ☐ Nej ☐ 

3. Godkendelse af dagsorden Ja ☐ Nej ☐ 

4. Valg af en eller to godkendere Ja ☐ Nej ☐ 

5. Undersøgelse af, om generalforsamlingen er behørigt indkaldt Ja ☐ Nej ☐ 

6. Præsentation af årsrapport og revisionsberetning samt 
koncernregnskab og koncernens revisionspåtegning 

Ja ☐ Nej ☐ 

7. Beslutning om godkendelse af resultatopgørelse og statusopgørelse 
samt koncernens resultatopgørelse og statusopgørelse 

Ja ☐ Nej ☐ 

8. Beslutning om dispositioner vedrørende selskabets resultat i 
henhold til den godkendte statusopgørelse 

Ja ☐ Nej ☐ 

9. Beslutning om meddelelse af ansvarsfrihed (de-charge) over for 
selskabets bestyrelsesmedlemmer og administrerende direktør 

  

 Ansvarsfrihed for Jan Kuhlmann Andersen  Ja ☐ Nej ☐ 

 Ansvarsfrihed for Fredrik Buch Ja ☐ Nej ☐ 

 Ansvarsfrihed for Peter Bonne Eriksen Ja ☐ Nej ☐ 

 Ansvarsfrihed for Per Falholt  Ja ☐ Nej ☐ 

 Ansvarsfrihed for Lone Dahl Andersen Ja ☐ Nej ☐ 

10. Fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer og antallet af 
revisorer og stedfortrædende revisorer  

Ja ☐ Nej ☐ 

11. Fastsættelse af honorarer til bestyrelse og revisorer Ja ☐ Nej ☐ 

12. Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisorer og eventuelle 
suppleanter til revisorer 

  

 Valg af Jan Kuhlmann Andersen som bestyrelsesmedlem og 
formand (genvalg) 

Ja ☐ Nej ☐ 

 Valg af Fredrik Buch som bestyrelsesmedlem (genvalg) Ja ☐ Nej ☐ 

 Valg af Peter Bonne Eriksen som bestyrelsesmedlem (genvalg) Ja ☐ Nej ☐ 

 Valg af Per Falholt som bestyrelsesmedlem (genvalg) Ja ☐ Nej ☐ 

 Valg af Claus Toftkjær som bestyrelsesmedlem  (nyvalg) Ja ☐ Nej ☐ 

 Valg af Deloitte AB som revisor (genvalg) Ja ☐ Nej ☐ 

13. Beslutning om ændring af vedtægterne Ja ☐ Nej ☐ 

14. Beslutning om udstedelse af bemyndigelse til bestyrelsen Ja ☐ Nej ☐ 

 

Aktionæren ønsker, at en beslutning om et eller flere punkter i ovenstående formular skal 
vente til en fremtidig generalforsamling (Udfyldes kun, hvis aktionæren har en sådan anmodning) 

Angiv punkt eller punkter (anvend tal): 
 

 


