
 

FORMULÄR FÖR POSTRÖSTNING OCH ANMÄLAN TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA DEN 20 
OKTOBER 2021 

Genom detta formulär kan aktieägare i Oasmia Pharmaceutical AB, org.nr 556332-6676, 
poströsta inför extra bolagsstämma onsdagen den 20 oktober 2021, som hålls utan fysiskt 
deltagande. Poströstning innebär att rösterna skickas in till bolaget i förväg. Rösterna kommer 
sedan att räknas med under varje beslutspunkt på stämman.  

Det ifyllda och undertecknade formuläret samt, i förekommande fall, relevanta 
behörighetshandlingar ska vara bolaget tillhanda senast tisdagen den 19 oktober 2021. Det 
ifyllda och undertecknade formuläret ska skickas med post till Oasmia Pharmaceutical AB, 
Vallongatan 1, 752 28 Uppsala eller med e-post till info@oasmia.com.   

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga 
aktier i Oasmia Pharmaceutical AB vid extra bolagsstämma den 20 oktober 2021. Rösträtten 
utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan. 

 
Aktieägarens namn/företagsnamn 

 

Antal aktier i bolaget 

 

Personnummer/Födelsedatum/Organisationsnummer 

 

Telefonnummer E-postadress 

Namnförtydligande (vid firmateckning) 

 

Ort och datum 

 

Namnteckning 

 

Fyll i samtliga uppgifter ovan. 

Om aktieägaren är en fysisk person som poströstar personligen är det aktieägaren själv som ska skriva sin 
namnteckning vid ”Namnteckning” ovan. Om poströsten avges av ett ombud (fullmäktig) för en aktieägare 
är det ombudet som ska underteckna. Om poströsten avges av en ställföreträdare för en juridisk person 
är det ställföreträdaren som ska underteckna. 

För vidare instruktioner, se följande sida. 

 



 

Viktig information om poströstning 

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. Aktieägarna kan begära att beslut i 
något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en så kallad 
fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren poströstningsstämma. Sådan fortsatt 
bolagsstämma ska äga rum om stämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av 
samtliga aktier i bolaget begär det. 

Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller 
gjort tillägg i förtryckt text, är rösten (det vill säga poströstningen i dess helhet) 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 samt formulär från ombud utan giltiga behörighetshandlingar kan komma att lämnas 
utan avseende.  

En aktieägare som utövar sin rösträtt genom poströstning behöver inte särskilt anmäla sig till 
stämman utan det inskickade poströstningsformuläret gäller som anmälan. För att poströsten 
ska vara giltig ska aktieägare som poströstar vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda 
aktieboken den 12 oktober 2021. Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste 
låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 12 oktober 
2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren 
enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. 
Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 12 oktober 2021 
beaktas vid framställningen av aktieboken.  

Aktieägare som vill poströsta genom ombud ska utfärda en skriftlig och daterad fullmakt för 
ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller 
motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets 
webbplats, www.oasmia.com, och ska biläggas poströstningsformuläret.  

För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelsen och styrelsens fullständiga förslag som 
finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.oasmia.com.  

Det ifyllda och undertecknade formuläret för poströstning samt, i förekommande fall, relevanta 
behörighetshandlingar skickas till bolaget via post till Vallongatan 1, 752 28 Uppsala eller via e-
post till info@oasmia.com. Handlingarna ska vara bolaget tillhanda senast tisdagen den 19 
oktober 2021.  

För information om hur aktieägares personuppgifter behandlas i samband med stämman 
hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Swedens webbplats: 
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.  

 

 

 



 

Extra bolagsstämma i Oasmia Pharmaceutical AB den 20 oktober 2021 
Svarsalternativen nedan avser de framlagda förslag som anges i kallelsen till stämman och som 
tillhandahålls på bolagets webbplats, www.oasmia.com. 

Beslut Ja Nej 

1 Val av ordförande vid stämman ☐ ☐ 

2 Upprättande och godkännande av röstlängd ☐ ☐ 

3 Godkännande av dagordningen ☐ ☐ 

4 Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet 

 a. Per Arwidsson ☐ ☐ 

 b. Håkan Lagerberg ☐ ☐ 

5 Prövning av om stämman blivit behörigen 
sammankallad 

☐ ☐ 

6 Beslut om antagande av långsiktigt incitamentsprogram 
i form av personaloptioner för ledande 
befattningshavare i bolaget 

☐ ☐ 

 

Aktieägaren vill att beslut under en eller flera punkter i formuläret ska anstå till fortsatt 
bolagsstämma  
(Ifylls endast om aktieägaren har ett sådant önskemål) 

Ange punkt eller punkter (använd siffror): 

 

 


