Formulär för poströstning – extra bolagsstämma tisdagen
den 29 november 2022
Modelon AB (publ) tillhanda senast den 28 november 2022. Observera att aktieägaren,
för att ha rätt att poströsta vid stämman, även måste vara införd i den av Euroclear
Sweden AB förda aktieboken per den 21 november 2021. Ifyllt formulär för utövande av
rösträtt gäller även som anmälan om deltagande i stämman. Vidare information finns i
kallelsen till stämman som finns publicerad på bolagets hemsida.
Nedanstående aktieägare utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i
Modelon AB (publ), org.nr 556672-3010, vid extra bolagsstämma den 29 november 2022.
Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.
Aktieägarens namn

Personnummer/organisationsnummer

Telefonnummer

E-post

Ort och datum

Namnteckning

Namnförtydligande

För vidare instruktioner, se nästa sida
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Instruktioner för poströstning:
•
•
•

•

Fyll i aktieägarens uppgifter ovan.
Markera valda svarsalternativ nedan för hur aktieägaren vill rösta.
Skriv ut, underteckna och skicka formuläret per post till Modelon AB, Ref: Jonas
Eborn, Ideon Science Park, 223 70 Lund (märk brevet ”Årsstämma”) eller via epost till ir@modelon.com.
Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller
motsvarande behörighetshandling bifogas formuläret. Detsamma gäller om
aktieägaren förhandsröstar genom ombud.

Formuläret för poströstning, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara
Modelon AB (publ) tillhanda senast den 28 november 2022.
Viktig information om poströstning
Detta formulär används av aktieägare för att utnyttja rösträtt genom poströstning enligt 22
§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och
föreningsstämmor.
Aktieägarna kan inte lämna andra instruktioner än att markera ett av de angivna
svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Om aktieägaren har försett formuläret
med särskilda instruktioner eller villkor, ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är rösten
(dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig.
Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om
aktieägaren är en juridisk person måste registreringsbevis eller annan
behörighetshandling biläggas formuläret.
För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelse och förslag till beslut på bolagets
hemsida (www.modelon.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 formulär har samma datering
kommer endast det formulär som sist kommit bolaget tillhanda att beaktas. Ofullständigt
eller felaktigt ifyllt formulär, eller formulär utan giltiga behörighetshandlingar kan komma
att lämnas utan avseende.
Förhandsröst kan återkallas fram till och med den 28 november 2022 genom att meddela
detta per e-post till ir@modelon.com.
För information om hur personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som
finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida:
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf
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Extra bolagsstämma i Modelon AB (publ) den 29 november 2022
Svarsalternativen nedan avser, om inte annat framgår av formuläret, styrelsens
framlagda förslag vilka framgår av kallelsen till bolagsstämman.

JA

NEJ

AVSTÅR
FRÅN ATT
RÖSTA

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

4. Godkännande av dagordningen

☐

☐

☐

☐

5. Prövning av om stämman blivit sammankallad i
laga ordning

☐

☐

☐

☐

6. Beslut om erbjudande om återköp av
teckningsoptioner

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

BESLUTSPUNKT PÅ DAGORDNINGEN

1. Val av ordförande på stämman
Förslag: Christer Ljungberg föreslås som ordförande
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av justeringsman
Förslag: Mikael Bluhme föreslås som justeringsman

7. Beslut om inrättande av ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för anställda
bosatta i Sverige1
(A) Beslut om emission av teckningsoptioner av serie
2022/2026:1
(B) Beslut om godkännande av överlåtelse av
teckningsoptioner av serie 2022/2026:1

PUNKTEN SKA
ANSTÅ

8. Beslut om inrättande av ett personaloptionsprogram för anställda bosatta utanför Sverige1
(A) Beslut om inrättande av personaloptionsprogram
2022/2026
(B) Beslut om emission av teckningsoptioner av serie
2022/2026:2 samt godkännande av överlåtelse av
teckningsoptioner
9. Beslut om makulering av teckningsoptioner
1

Besluten under (A) respektive (B) är villkorade av varandra och föreslås fattas tillsammans, som ett beslut.
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