Formulär för Poströstning och anmälan
Contemporary Wines – bolagsstämma 2020
Detta formulär är det ”poströstningsformulär” som refereras till i Contemporary Wines ABs kallelse till
bolagsstämma (2020) som kommer att hållas 3 juni 2021. Formuläret ska användas av aktieägare för
att anmäla sig och rösta på vissa stämmopunkter, i enlighet med poströstningsförfarandet som
beskrivs i kallelsen och som sammanfattas nedan.
För at registreringen ska vara giltig och rösterna räknas ska detta formulär vara Contemporary Wines
tillhanda senast den 31 maj 2021. Vänligen se kallelsen för ytterligare krav för giltighet.
Nedanstående aktieägare (i) anmäler sig härmed att delta och (ii) utöva sin rösträtt för aktieägarens
samtliga aktier i Contemporary Wines AB org nr 556878-4200, på denna bolagsstämma den 3 juni
2021. Rösträtten utövas i enlighet med nedan markerade svarsalternativ.
Aktieägarens namn

Personnummer/organisationsnummer

Telefonnummer

Epost

Ort och datum

Namnteckning*

Namnförtydligande

*Detta formulär ska undertecknas av:
1. 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
2. Om aktieägaren är en juridisk person, antingen (A) en behörig firmatecknare för denna
juridiska person eller (B) en fullmaktsinnehavare för denna juridiska person.
Genom att underteckna detta formulär, försäkrar undertecknad följande (som tillämpligt):
•

•

• Försäkran (om undertecknad är ett 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.

Instruktioner för poströstning:
•
•
•

•
•

• Skriv ut formuläret och fyll i aktieägarens uppgifter ovan
• Markera de föredragna röstningsalternativen nedan för hur aktieägaren vill rösta
• Underteckna och skicka formuläret i original till Contemporary Wines AB, Sveavägen 56E,
111 34 Stockholm (märk kuvertet “Poströstning bolagsstämma 2021”), eller skicka ifyllt och
undertecknat formulär till contact@contemporarywines.se (skriv “Contemporary Wines –
Poströstning” i ämnesraden).
• 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
registreringsbevis eller annan motsvarande behörighetshandling biläggas formuläret.

Bolagsstämma i Contemporary Wines AB 3 juni 2021
Svarsalternativen nedan avser styrelsens framlagda förslag, vilka är inkluderade i kallelsen till
årsstämman.
1. Val av ordförande vid stämman – Rikard Lundborg
Ja ☐
Nej ☐
2. Uppättande och godkännande av röstlängd
Ja ☐
Nej ☐
3. Godkännande av dagordning
Ja ☐
Nej ☐
4. Val av två justeringsmän
4a Anna Klingspor
Ja ☐
4b Philip Sane
Ja ☐
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
Ja ☐
Nej ☐
6. Beslut angående:
6a Fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
Ja ☐
Nej ☐
6b Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
Ja ☐
Nej ☐
6c Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör
6c. 1. Rikard Lundborg (styrelseordförande)
Ja ☐
Nej ☐
6c. 2. Anna Klingspor (styrelseledamot)
Ja ☐
Nej ☐
6c. 3. Philip Sane (styrelseledamot)
Ja ☐
Nej ☐
6c. 4. Carl-Johan Gadd (styrelseledamot)
Ja ☐
Nej ☐
6c. 5. Daniel Güven (styrelseledamot)
Ja ☐
Nej ☐
6c. 6. Fredrik Gustafsson (styrelseledamot)
Ja ☐
Nej ☐
6c. 7. Anna Andrée Jeppe (VD)
Ja ☐
Nej ☐
7. Fastställande antal styrelseledamöter och revisor
7a Antal styrelseledamöter
Ja ☐
Nej ☐
7b Antal revisorer
Ja ☐
Nej ☐
8. Fastställande av arvode åt styrelse och revisor
8a Arvode till styrelsen
Ja ☐
Nej ☐
8b Arvode revisor
Ja ☐
Nej ☐
9. Val av styrelseledamöter och ordförande
9a. 1. Rikard Lundborg (styrelseordförande)
Ja ☐
Nej ☐
9a. 2. Anna Klingspor (styrelseledamot)
Ja ☐
Nej ☐
9a. 3. Philip Sane (styrelseledamot)
Ja ☐
Nej ☐
9a. 4. Carl-Johan Gadd (styrelseledamot)
Ja ☐
Nej ☐

9a. 5. Daniel Güven (styrelseledamot)
Ja ☐
Nej ☐
9a. 6. Fredrik Gustafsson (styrelseledamot)
Ja ☐
Nej ☐
10. Beslut om fondemission
Ja ☐
Nej ☐
11. Beslut om ändring av bolagskategori
Ja ☐
Nej ☐
12. Beslut om ny bolagsordning
Ja ☐
Nej ☐
Följande punkter bör skjutas upp till en fortsatt årsstämma att hållas vid ett senare tillfälle
fastställt av styrelsen
(ifylles endast om aktieägaren har ett sådant önskemål)
Ange punkt eller punkter (använd siffror) :

