
 

FORMULÄR FÖR POSTRÖSTNING  - ÅRSSTÄMMA ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA 
AB 

I tabellen nedan anges hur undertecknad önskar rösta vid årsstämman i EnergyO Solutions 
Russia AB, org. nr. 556694-7684, (”Bolaget”) den 19 maj 2020.  

Fullständiga förslag till beslut i punkterna nedan framgår av kallelsen till årsstämman som finns 
tillgänglig på Bolagets hemsida, www.eos-russia.com. ”Ja” betyder att aktieägaren röstar i 
enlighet med förslaget i kallelsen till årsstämman och ”Nej” betyder att aktieägaren röstar nej 
till förslaget i kallelsen. Om aktieägaren inte har markerat något svarsalternativ i en viss fråga 
anses denne ha avstått från att rösta i den frågan. 

Punkt Ja Nej 

2 Val av ordförande vid stämman ☐ ☐ 

3 Upprättande och godkännande av röstlängd ☐ ☐ 

4 Godkännande av dagordning ☐ ☐ 

5 Val av en eller två protokolljusterare ☐ ☐ 

6 Prövning av om årsstämman blivit behörigen 
sammankallad 

☐ ☐ 

8 Beslut om fastställande av resultaträkningen och 
balansräkningen samt koncernresultaträkningen och 
koncernbalansräkningen 

☐ ☐ 

9 Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst 
enligt den fastställda balansräkningen 

☐ ☐ 

10 Beslut om ansvarsfrihet för: 

 a) Styrelseledamot Seppo Remes ☐ ☐ 

 b) Styrelseledamot Christopher Granville ☐ ☐ 

 c) Styrelseledamot Lars Bergström ☐ ☐ 

 d) Verkställande direktör Ulf-Henrik Svensson ☐ ☐ 



 

 

Punkt Ja Nej 

11 Bestämmande av antalet styrelseledamöter och 
styrelsesuppleanter samt revisorer och 
revisorssuppleanter 

☐ ☐ 

12 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna ☐ ☐ 

13 Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och 
revisorssuppleanter 

 a) Seppo Remes som styrelseledamot ☐ ☐ 

 b) Christopher Granville som styrelseledamot ☐ ☐ 

 c) Johan Elmquist som styrelseledamot ☐ ☐ 

 d) Seppo Remes som styrelseordförande ☐ ☐ 

 e) Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor 
med Magnus Svensson Henryson som 
huvudansvarig revisor 

☐ ☐ 

14 Beslut om ändring av bolagsordning ☐ ☐ 

15 Beslut om indragning av syntetiskt återköpta aktier 
samt ökning av aktiekapitalet genom fondemission 

☐ ☐ 

16 Beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra 
syntetiska återköp av egna aktier 

☐ ☐ 

 

  



 

 

Aktieägares underskrift 
Aktieägarens namn/företagsnamn 

 

Antal aktier i Bolaget 

 

Personnummer/Födelsedatum/Organisationsnummer 

 

Telefonnummer 

 

E-mail 

 

Namnförtydligande (vid firmateckning) 

 

Ort och datum 

 

Namnteckning 

 

Det ifyllda och undertecknade formuläret för poströstning samt, i förekommande fall, relevanta 
behörighetshandlingar ska i god tid innan årsstämman skickas till Bolaget via post till 
Skeppargatan 27B, 114 52 Stockholm eller via e-post till ir@eos-russia.com. Handlingarna ska 
vara Bolaget tillhanda senast den 17 maj 2020. Aktieägaren får inte förse poströsten med 
särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig.  

För att få poströsta inför årsstämman ska aktieägare dels vara införd i den av Euroclear 
Sweden AB förda aktieboken senast den 13 maj 2020 och dels anmäla sitt deltagande vid 
årsstämman på det sätt som föreskrivs i kallelsen. Om aktieägare som poströstat närvarar vid 
årsstämman, personligen eller genom ombud, förfaller poströsten. 
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