Poströstningsformulär för årsstämma
InfraCom Group AB (publ)

Detta formulär ska användas för poströstning vid årsstämma den 22 april 2021 i InfraCom Group AB (publ)
org.nr 559111-0787 enligt 3 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av
bolags- och föreningsstämmor. Formuläret ska vara bolaget tillhanda senast den 19 april 2021 kl 12:00.
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.
Årsstämman kommer att genomföras genom elektronisk uppkoppling via Microsoft Teams (utan fysisk
närvaro). Ingivande av detta formulär gäller även som anmälan till årsstämman och deltagarlänk kommer att
skickas ut till den e-post som anges.

Namn och adressuppgifter (VAR GOD TEXTA)
Efternamn/Firma

Tilltalsnamn

Personnummer/Organisationsnummer

Adress

Telefon dagtid

Postnummer

Ort

E-post
Ort och datum

Underskrift

För att förhandsrösta och anmäla dig till digital årsstämma – gör så här:


Fyll i dina/aktieägarens uppgifter ovan samt underteckna.



Markera valda svarsalternativ nedan.



Skicka formuläret elektroniskt till e-post: info@infracomgroup.se, alternativt posta formuläret till
adressen ”InfraCom Group AB (publ), ”Årsstämma”, Gamlestadsvägen 1, 415 11 Göteborg”.



Om undertecknaren av detta formulär agerar som fullmaktsinnehavare ska en kopia av denna fullmakt
lämnas in tillsammans med formuläret.



Om aktieägaren är en juridisk person (och oavsett om en fullmakt har framtagits) måste
registreringsbeviset eller annan motsvarande behörighetshandling biläggas formuläret.



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.
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Undertecknande

Detta formulär skall undertecknas av:
1.
2.

Om aktieägaren är en privatperson, antingen (A) denna person eller (B) en annan person som är
behörig att underteckna på uppdrag av aktieägaren genom giltig fullmakt (”fullmaktsinnehavare”) och
Om aktieägaren är en juridisk person, antingen (A) en behörig firmatecknare för denna juridiska
person eller (B) en fullmaktsinnehavare för denna person.

Genom att underteckna detta formulär, försäkrar undertecknad följande (som tillämpligt):


Försäkran (om undertecknad är befullmäktigat ombud för en juridisk person): Jag, undertecknad, är
styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i aktieägaren och försäkrar på heder och
samvete att jag är behörig att poströsta på uppdrag av aktieägaren och att röstens innehåll motsvarar
aktieägarens beslut.



Försäkran (om undertecknad representerar aktieägare genom fullmakt): Jag, undertecknad,
försäkrar på heder och samvete att bilagd fullmakt motsvarar originalfullmakten och att den inte har
blivit återkallad.

Röstningsformulär

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.
För fullständiga förslag till beslut, se kallelse på www.infracomgroup.se.
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Årsstämman i InfraCom Group AB (publ) 22 april 2021

Svarsalternativen nedan avser styrelsens, valberedningens eller aktieägaren BK of Sweden ABs i kallelsen
intagna förslag samt, vad avser punkten 9a nedan, de balans- och resultaträkningar som finns intagna i den
årsredovisning för 2020 som finns tillgänglig på bolagets webbplats.

1. Val av ordförande vid stämman

Styrelseledamot Jörgen Lager

Ja ☐ Nej ☐

Ja ☐ Nej ☐
Styrelseledamot Anna Petre

3. Godkännande av dagordning

Ja ☐ Nej ☐

Ja ☐ Nej ☐

Styrelseledamot Johan Löfvenholm
Ja ☐ Nej ☐

4. Val av en eller flera justeringsmän

Styrelseordförande Oskar Säfström

4a. Val av en eller flera justeringsmän: Per
Hubinette, Perhub AB

Ja ☐ Nej ☐

Ja ☐ Nej ☐

Verkställande direktör Bo Kjellberg
Ja ☐ Nej ☐

4b. Val av en eller flera justeringsmän: Jens
Larsson, Netono Holding AB
Ja ☐ Nej ☐

8. Fastställande av antal styrelseledamöter
Ja ☐ Nej ☐

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

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och
revisorer
Ja ☐ Nej ☐

7a. Beslut om fastställande av resultat- och
balansräkning samt koncernresultaträkning och
koncernbalansräkning
Ja ☐ Nej ☐
7b. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets
vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen samt beslut om avstämningsdag;
Ja ☐ Nej ☐
7c. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens
ledamöter och verkställande direktör

10. Val av styrelse samt revisorer
Styrelseledamot Anna Petre (omval)
Ja ☐ Nej ☐
Styrelseledamot Johan Löfvenholm (omval)
Ja ☐ Nej ☐
Styrelseledamot Erik Fischbeck (nyval)
Ja ☐ Nej ☐
Styrelseledamot Bo Kjellberg (omval)
Ja ☐ Nej ☐
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Styrelseordförande Oskar Säfström (omval)
Ja ☐ Nej ☐
Revisor KPMG AB med huvudansvarig revisor
Henrik Blom, samt Fredrik Waern som revisor.

Följande punkter bör skjutas upp till en fortsatt
bolagsstämma att hållas vid ett senare tillfälle
fastställt av styrelsen (ifylles endast om
aktieägaren har ett sådant önskemål):

Ja ☐ Nej ☐

11. Fastställande av principer för tillsättande av
valberedning
Ja ☐ Nej ☐

12. Fastställande av principer för ersättning och
andra anställningsvillkor för bolagsledningen
Ja ☐ Nej ☐

13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att
fatta beslut om nyemission av aktier
Ja ☐ Nej ☐

14. Beslut om antagande av
incitamentsprogram för ledande
befattningshavare, nyckelpersoner och övriga
anställda
Ja ☐ Nej ☐

15. Beslut om antagande av
incitamentsprogram för styrelseledamöter
Ja ☐ Nej ☐

Bemyndigande för styrelsen att vidta smärre
justeringar som behövs för registrering av
ovanstående beslut
Ja ☐ Nej ☐
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