
FORMULÄR FÖR FÖRHANDSRÖSTNING  

Formulär för förhandsröstning genom poströstning enligt lagen (2020:198) om tillfälliga undantag 
för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. 

Formuläret ska vara Bambuser AB tillhanda senast den 1 juli 2020. 

Nedanstående aktieägare utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i 
Bambuser AB, org. nr 556731–3126, vid extra bolagsstämma den 3 juli 2020. Rösträtten utövas på 
det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.  

Aktieägares uppgifter och underskrift  

* Om aktieägaren är en juridisk person ska formuläret vara undertecknat av behöriga firmatecknare 
för den juridiska personen. Dessutom ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling 
biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud. 

Information och instruktion för förhandsröstning:  

1. Fyll i aktieägarens uppgifter ovan. 
2. Markera valda svarsalternativ nedan. 
3. Skriv ut och underteckna formuläret. 
4. Skicka formuläret i original till Bambuser AB, Att: Sara Örnsjö, Malmskillnadsgatan 32, 111 51 

Stockholm. Ifyllt och undertecknat formulär kan även skickas elektroniskt till 
notice@bambuser.com. Formuläret ska vara Bambuser tillhanda senast den 1 juli 2020, 
tillsammans med eventuella bilagda behörighetshandlingar (se * ovan).  

Aktieägare som önskar delta i stämman måste anmäla sin avsikt att delta till Bambuser AB. 
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste dessutom tillfälligt registrera aktierna i 
eget namn i aktieboken (s k rösträttsregistrering) för att få delta i stämman. Anmälan och 
rösträttsregistrering måste ske på det sätt som framgår av kallelsen, även om aktieägaren väljer att 
förhandsrösta. Instruktioner om detta finns i kallelsen till årsstämman. 

Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att markera ett av de svarsalternativ som anges 
nedan vid respektive punkt. Om aktieägaren önskar avstå från att rösta i någon fråga, vänligen 
avstå från att markera ett svarsalternativ. Inga särskilda instruktioner eller villkor får lämnas i 
formuläret och inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text. Om så sker är rösten ogiltig. Om 
flera formulär per aktieägare ges in kommer endast det senast daterade formuläret att beaktas, 
och om aktieägaren närvarar vid stämman, själv eller genom ombud, kommer förhandsrösten inte 
att räknas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas utan avseende. 
Förhandsrösten kan återkallas fram till och med den 1 juli 2020 genom att aktieägaren kontaktar 
bolaget via notice@bambuser.com. Därefter kan en förhandsröst endast återkallas genom att 
aktieägaren närvarar vid stämman, själv eller genom ombud.  

Formulär för förhandsröstning till extra bolagsstämma i Bambuser AB den 3 juli 2020 

Aktieägares namn Personnummer/födelsedatum eller organisationsnummer 

Telefonnummer E-post

Ort och datum 

Namnteckning* 

Namnförtydligande 



Svarsalternativen nedan avser styrelsens och vissa aktieägares framlagda förslag vilka framgår av 
kallelsen till stämman. Markera svarsalternativ för hur aktieägaren vill rösta.  

4.     Godkännande av dagordning. 
        ☐    Ja          ☐    Nej        

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

7. Beslut om personaloptionsprogram 2020, innefattande beslut om a) antagande av 
prestationsbaserat personaloptionsprogram, b) emission av teckningsoptioner, c) överlåtelse/
disposition av teckningsoptionerna till deltagarna eller annars till tredje part, och 
d) bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av teckningsoptioner till tredje part. 
        ☐    Ja         ☐    Nej        

8.   Beslut om personaloptionsprogram till VD 2020, innefattande beslut om a) antagande av 
prestationsbaserat personaloptionsprogram, b) emission av teckningsoptioner, c) överlåtelse/
disposition av teckningsoptionerna till deltagarna eller annars till tredje part, och 
d) bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av teckningsoptioner till tredje part. 
        ☐    Ja         ☐    Nej         


