
Anmälan och formulär 
för förhandsröstning 

genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) 
om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet 

av bolags- och föreningsstämmor.

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i 
Beijer Ref AB (publ.), org.nr 556040-8113, vid extra bolagsstämma den 3 mars 2021. 
Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.

Formuläret skall vara Beijer Ref AB, Att. Linda Prahl, Stortorget 8, 211 34 Malmö, Sverige eller 
på e-mailadress lpl@beijerref.com, tillhanda senast den 2 mars 2021, gärna före klockan 16.30.

Aktieägarens namn Personnummer/organisationsnummer

 

Telefonnummer E-post

 

Ort och datum

Namnteckning

Namnförtydligande

För vidare instruktioner, se omstående sida

Detta formulär ska undertecknas av:

1. Om aktieägaren är en privatperson, antingen (A) denna person eller (B) en annan person som är behörig att underteckna på   
 uppdrag av aktieägaren genom giltig fullmakt (”fullmaktsinnehavare”) och
2.	 Om	aktieägaren	är	en	juridisk	person,	antingen	(A)	en	behörig	firmatecknare	för	denna	juridiska	person	eller	(B)	en	
 fullmaktsinnehavare för denna juridiska person.

Genom att underteckna detta formulär, försäkrar undertecknad följande (som tillämpligt): 
• Försäkran (om undertecknad är ett befullmäktigat ombud för en juridisk person): Jag, undertecknad, är styrelseledamot, 
verkställande	direktör	eller	firmatecknare	i	aktieägaren	och	försäkrar	på	heder	och	samvete	att	jag	är	behörig	att	poströsta	på	
uppdrag av aktieägaren och att röstens innehåll motsvarar aktieägarens beslut. 
• Försäkran (om undertecknad representerar aktieägare genom fullmakt): Jag, undertecknad, försäkrar på heder och samvete 
att bilagd fullmakt motsvarar originalfullmakten och att den inte har blivit återkallad.



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

• Markera valda svarsalternativ nedan.

• Skriv ut, underteckna och skicka formuläret i original per post eller bud till Beijer Ref AB, 
 Stortorget 8, 211 34 Malmö, Sverige, Att: Linda Prahl. Ifyllt och undertecknat formulär får 
 även inges elektroniskt och ska då skickas till lpl@beijerref.com

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

• 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 förhands-
 röstningsformuläret inte skickas in.

Förhandsröstningsformuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara Beijer Ref 
AB, Att. Linda Prahl, Stortorget 8, 211 34 Malmö, Sverige eller på e-mailadress lpl@beijerref.com, 
tillhanda senast den 2 mars 2021, gärna före klockan 16.30.

VIKTIG INFORMATION:
Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att nedan markera ett av de angivna svarsalter-
nativen 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 särskil-
da instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är hela förhandsrösten 
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. 

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.



Förhandsröst 
Extra bolagsstämma i Beijer Ref AB (publ) den 3 mars 2021

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. Val av justerare:

Albert Gustafsson
Ja ☐ Nej ☐

Patricia Hedelius
Ja ☐ Nej ☐

3. Upprättande och godkännande av röstlängd
Ja ☐ Nej ☐

4. Godkännande av dagordningen
Ja ☐ Nej ☐

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

6. Fastställande av antalet styrelseledamöter 
Ja ☐ Nej ☐

7. Val av styrelseledamöter* :

7.1	Kate	Swann
Ja ☐ Nej ☐

7.2 Albert Gustafsson
Ja ☐ Nej ☐

7.3 Per Bertland
Ja ☐ Nej ☐

8. Val av styrelsens ordförande
Ja ☐ Nej ☐

Följande punkter bör skjutas upp till en fortsatt extra bolagsstämma att hållas vid ett senare tillfälle 
fastställt av styrelsen:
(Ifylls endast om aktieägaren har ett sådant önskemål.)

Ange punkt eller punkter (använd siffror):

*) Peter Jessen Jürgensen, Joen Magnusson och Frida Norrbom Sams kvarstår för omval.


