
 

 

FORMULÄR FÖR FÖRHANDSRÖSTNING 

Enligt lag om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor har 
styrelsen i Oasmia Pharmaceutical AB (org.nr. 556332–6676) (”Oasmia”) beslutat att aktieägarna före extra 
bolagsstämman ska kunna utöva sin rösträtt i förhand per post. 

Om aktieägare vill utöva sin rösträtt genom poströstning ska detta formulär vara Oasmia tillhanda 
senast onsdagen den 13 maj 2020 kl. 12.00. 

Observera att anmälan till stämman måste ske senast fredagen den 8 maj 2020 i enlighet med de 
instruktioner för anmälan som finns i kallelsen till stämma för att din förhandsröstning ska bli giltig. 

Nedanstående aktieägare utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Oasmia vid extra 
bolagsstämma torsdagen den 14 maj 2020. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade 
svarsalternativ nedan. 

 

(Ort) (Datum) 

(Aktieägarens namn) 

(Underskrift) (Namnförtydligande) 

(Aktieägarens person- eller organisationsnummer) (Aktieägarens telefon dagtid) 

För vidare instruktioner, se följande sida 

  



 

 

För att förhandsrösta, gör så här: 
 
• Fyll i aktieägarens uppgifter ovan. 

• Markera valda svarsalternativ nedan. 

• Underteckna och skicka formuläret i original till Oasmia, Oasmia Pharmaceutical AB, Vallongatan 
1, 752 28 Uppsala (märk kuvertet ”Poströstning extra bolagsstämma den 14 maj 2020”).  

• Om aktieägaren är en juridisk person måste registreringsbevis eller annan behörighetshandling 
biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud. 

• Observera att anmälan till stämman måste göras senast fredagen den 8 maj 2020 även om 
aktieägaren väljer att förhandsrösta. Instruktioner om detta finns i kallelsen till stämman. 

• 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. 

• Om aktieägaren inte önskar utöva sin rösträtt genom förhandsröstning ska 
förhandsröstningsformuläret inte skickas in. 

VIKTIG INFORMATION: 

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, kan rösten i den frågan komma att betraktas som 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. 

Förhandsröstningsformuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara Oasmia tillhanda 
senast onsdagen den 13 maj 2020 kl. 12.00. Förhandsröst kan endast återkallas genom att aktieägaren 
närvarar vid stämman, själv eller genom ombud. 

För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelse och förslag på Oasmias hemsida www.oasmia.com.  

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig 
på Euroclears hemsida www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf. 
  



 

 

Extra bolagsstämma i Oasmia Pharmaceutical AB den 14 maj 2020 
Svarsalternativen nedan avser, om inte annat framgår av formuläret, styrelsens respektive valberedningens 
framlagda förslag vilka framgår av kallelsen till extra bolagsstämma. 
 

1. Val av ordförande vid stämman. 

Ja ☐ Nej ☐ 
2. Godkännande av dagordning. 

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

Ja ☐ Nej ☐ 
6. Beslut om nytt antal styrelseledamöter. 

Ja ☐ Nej ☐ 
7. Valberedningens förslag till styrelse och styrelseordförande: 
Anders Härfstrand (omval, ny styrelseordförande), Sven Rohmann (omval), Peter Zonabend 
(omval), Hege Hellström (omval), Birgit Stattin Norinder (nyval). 
 

Ja ☐ Nej ☐ 

8. Beslut om ersättning till styrelseledamöter. 

Ja ☐ Nej ☐ 
9. Godkännande av personaloptioner till VD François Martelet. 

Ja ☐ Nej ☐ 

 


