Formulär för poströstning
Enligt lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor
har styrelsen i Netlight Consulting AB (publ), org.nr 556575-6227 (”Netlight”) beslutat att aktieägarna före årsstämman ska kunna utöva sin rösträtt på förhand, s.k. poströstning.
Om aktieägaren vill utöva sin rösträtt genom poströstning före årsstämman ska komplett formulär, inklusive
eventuella bilagor, vara Netlight tillhanda senast den 28 maj 2020.
Nedanstående aktieägare utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Netlight vid årsstämman
den 3 juni 2020. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan enligt Bilaga
1.
Aktieägarens namn

Personnummer/organisationsnummer

Telefonnummer

E-post

Ort och datum

Namnteckning

Namnförtydligande

För att poströsta, gör så här:
1.
2.
3.
4.

Fyll i aktieägarens uppgifter ovan (vänligen texta tydligt).
Markera nedan svarsalternativ i Bilaga 1 för hur aktieägaren vill rösta.
Skriv ut och underteckna formuläret (vid ”Namnteckning” ovan).
Skicka formuläret inklusive Bilaga 1 till ir@netlight.com eller i original till Netlight Consulting AB
(publ), att. Jonathan Rosén, Regeringsgatan 15, 111 53 Stockholm så att det är Netlight tillhanda senast 28 maj 2020.
5. Om du har aktier förvaltarregistrerade måste du tillse att aktierna tillfälligt registreras i aktieboken i
eget namn (s.k. rösträttsregistrering) på avstämningsdagen den 28 maj 2020. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före den 28 maj 2020.
Om aktieägaren är en juridisk person måste registreringsbevis eller annan motsvarande behörighetshandling
biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren poströstar genom ombud.
Vänligen observera att insändandet av detta formulär gäller som anmälan till stämman. En förutsättning för att
en poströst ska beaktas är att den aktieägare som har avgett rösten är införd i aktieboken på avstämningsdagen för stämman, och registrering av aktier i eget namn (om aktierna är förvaltarregistrerade) måste ha skett
senast den 28 maj 2020 även om aktieägaren väljer att poströsta före årsstämman. Instruktioner om detta
finns i kallelsen till årsstämman.
Aktieägaren kan inte rösta på annat sätt än genom att markera ett av de angivna röstningsalternativen. Om
aktieägaren inte har markerat något svarsalternativ i en viss fråga anses aktieägaren ha avstått från att rösta i
den frågan. För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelse och förslag på https://www.netlight.com/investor-relations/.
Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det senast
daterade formuläret att beaktas. Om två eller fler formulär har samma datering kommer endast det formulär
som sist kommit Netlight tillhanda att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas
utan avseende.
Formuläret för poströstning kan återkallas genom skriftligt meddelande per e-post till ir@netlight.com senast
den 2 juni 2020. Efter den 2 juni 2020 kan poströst återkallas endast genom att aktieägaren närvarar vid
stämman (själv eller genom ombud).

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den personuppgiftspolicy som finns tillgänglig på
Netlights hemsida: https://www.netlight.com/personal-data-protection-policy/.
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Bilaga 1 - Svarsformulär för poströstning till årsstämma i Netlight den 3 juni 2020
Nedanstående röster avges av aktieägaren ovan för beslutspunkterna på årsstämma den 3 juni 2020 i Netlight
Consulting AB (publ), org.nr 556575-6227, enligt de beslutsförslag, i förekommande fall, som framgår av kallelsen till stämman.
2. Val av ordförande vid stämman
Ja ☐
Nej ☐
4. Godkännande av dagordning
Ja ☐
Nej ☐
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
Ja ☐
Nej ☐
8a. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
Ja ☐
Nej ☐
8b. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
Ja ☐
Nej ☐
8c. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
Ingrid Engström (styrelseordförande)

Ja ☐

Nej ☐

Sofie König (styrelseledamot)

Ja ☐

Nej ☐

Jonas Hovmark (styrelseledamot)

Ja ☐

Nej ☐

Henrik Sidebäck (styrelseledamot)

Ja ☐

Nej ☐

Felix Sprick (styrelseledamot)

Ja ☐

Nej ☐

Erik Ringertz (verkställande direktör)

Ja ☐

Nej ☐

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella suppleanter samt av antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter
Ja ☐
Nej ☐
10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
Ja ☐
Nej ☐
11. Val av styrelseledamöter och eventuella suppleanter samt av revisorer och eventuella revisorssuppleanter
Omval av Ingrid Engström som styrelseledamot

Ja ☐

Nej ☐

Omval av Jonas Hovmark som styrelseledamot

Ja ☐

Nej ☐

Omval av Henrik Sidebäck som styrelseledamot

Ja ☐

Nej ☐

Omval av Sofie König som styrelseledamot

Ja ☐

Nej ☐

Nyval av Helene Willberg som styrelseledamot

Ja ☐

Nej ☐

Nyval av Lena Edström som styrelseledamot

Ja ☐

Nej ☐

Omval av Ingrid Engström som styrelseordförande

Ja ☐

Nej ☐

Omval av Ernst & Young Aktiebolag som revisor

Ja ☐

Nej ☐
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12. Beslut om valberedningen, innefattande fastställande av instruktioner för valberedningens
arbete och arvoden till valberedningen samt val av valberedning
Fastställande av instruktioner för valberedningens arbete och av arvoden till valberedningen

Ja ☐

Nej ☐

Val av Kristoffer Nilsson som valberedningsledamot

Ja ☐

Nej ☐

Val av Ingrid Engström som valberedningsledamot

Ja ☐

Nej ☐

Val av Gustaf Eriksson som valberedningsledamot

Ja ☐

Nej ☐

13. Beslut om ändring av bolagsordningen
Ja ☐
Nej ☐
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