ANMÄLAN OCH FORMULÄR FÖR POSTRÖSTNING - ÅRSSTÄMMA SOLTECH ENERGY
SWEDEN AB (PUBL)
enligt 22 §§ lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av
bolags- och föreningsstämmor
Soltech Energy Sweden AB tillhanda senast måndagen den 9 maj 2022
Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens
samtliga aktier i Soltech Energy Sweden AB (publ), org.nr 556709-9436, vid årsstämma den
12 maj 2022. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ
nedan. Undertecknad aktieägare godkänner att denna poströstning endast gäller vid
röstning på årsstämman och bekräftar att aktierna ej kommer överlåtas innan den 12 maj
2022.
Aktieägare

Personnummer/organisationsnummer

Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för aktieägare som är juridisk person):
Undertecknad är styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i aktieägaren
och försäkrar på heder och samvete att jag är behörig att avge denna poströst för
aktieägaren och att poströstens innehåll stämmer överens med aktieägarens beslut.
Försäkran (om undertecknaren företräder aktieägaren enligt fullmakt): Undertecknad
försäkrar på heder och samvete att bilagd fullmakt överensstämmer med originalet och inte
är återkallad.

Ort och datum

Namnteckning*

Namnförtydligande

Telefonnummer

E-post

Antal aktier

* Om aktieägare är juridisk person skall fullmaktsformuläret vara undertecknat av behörig firmatecknare för den
juridiska personen. Vidare skall aktuella behörighetshandlingar (t.ex. registreringsbevis) biläggas formuläret

Gör så här:
•

Fyll i uppgifter ovan

•

Markera valda svarsalternativ nedan

•

Skriv ut, underteckna och skicka formuläret i original till Soltech Energy Sweden AB
(publ). Tegnérgatan 1, 111 40 Stockholm (märk kuvertet med ”Soltech Energy
Årsstämma).

•

Om aktieägaren är en fysisk person som förhandsröstar personligen är det
aktieägaren själv som ska underteckna vid Namnteckning ovan. Om förhandsrösten
avges av ett ombud (fullmäktig) för en aktieägare är det ombudet som ska
underteckna. Om förhandsrösten avges av en ställföreträdare för en juridisk person
är det ställföreträdaren som ska underteckna

•

Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om
aktieägaren är en juridisk person måste registreringsbevis eller annan
behörighetshandling biläggas formuläret

•

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

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, är rösten (dvs. förhandsröstningen 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 kan komma att lämnas utan avseende.
Poströstningsformuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara Soltech
Energy Sweden AB (publ) tillhanda senast måndagen den 9 maj 2022. Förhandsröst kan
återkallas fram till och med måndagen den 9 maj 2022 per telefon 08-425 03 150 eller via epost till stamma@soltechenergy.com.
För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelsen och bolagets webbplats
www.soltechenergy.com.

Årsstämma i Soltech Energy Sweden AB (publ) den 12 maj 2022
Svarsalternativen nedan avser styrelsens respektive valberedningens framlagda förslag som
anges i kallelsen till årsstämman.
Den röstlängd som föreslås godkänd under punkt 3 nedan är den röstlängd som upprättats
av baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster, och kontrolleras av
justeringspersonerna.

2. Val av Göran Starkebo till ordförande på årsstämman
Ja 

Nej 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd
Ja 

Nej 

4. Godkännande av dagordningen
Ja 

Nej 

6. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
Ja 

Nej 

9.i Beslut att fastställa resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och
koncernbalansräkning
Ja 

Nej 

9.ii Beslut att ingen utdelning skall utgå till aktieägarna och att belopp som står till stämmans
förfogande överförs i ny räkning
Ja 

Nej 

9.iii Beslut om att ge ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören
A) Anna Kinberg Batra
Ja 

Nej 

B) Mats Holmfeldt
Ja 

Nej 

C) Göran Starkebo
Ja 

Nej 

D) Jimmie Wikund
Ja 

Nej 

E) Hellen Wohlin Lidgard
Ja 

Nej 

F) Stefan Ölander (VD och styrelseledamot)
Ja 

Nej 

10. Beslut att styrelsen skall bestå av sex ledamöter utan suppleanter
Ja 

Nej 

11. Beslut att styrelsearvode om 500 000 kronor skall utgå till styrelsens ordförande och att
styrelsearvode om 250 000 kronor skall utgå till var och en av styrelsens övriga ledamöter. Om
styrelsen instiftar utskott skall arvode till ledamot utgå med 40 000 kronor per person och
utskott. Ordförande för utskott skall erhålla arvode med 60 000 kr. Styrelseledamot som ersätts
av Bolaget på grund av anställning skall dock inte erhålla arvode, vare sig i moderbolag eller i
dotterbolag.
Ja 

Nej 

12. Beslut att arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning
Ja 

Nej 

13. Val av styrelse
A) Mats Holmfeldt (omval)
Ja 

Nej 

B) Vivianne Holm (nyval)
Ja 

Nej 

C) Hellen Lidgard (omval)
Ja 

Nej 

D) Göran Starkebo (omval)
Ja 

Nej 

E) Johan Thiel (nyval)
Ja 

Nej 

F) Stefan Ölander (omval)
Ja 

Nej 

14. Beslut att utse Mats Holmfeldt till styrelsen ordförande för tiden intill slutet av nästa
årsstämma
Ja 

Nej 

15. Beslut om omval, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, av PricewaterhouseCoopers i
Sverige AB (PWC) som Bolagets revisor.
Ja 

Nej 

16. Beslut om att anta föreslagna valberedningsprinciper
Ja 

Nej 

17. Beslut om ändring av bolagsordningen
A) Beslut att gränserna för bolagets aktiekapital (§ 4 i bolagsordningen) ändras från lägst 2
000 000 kronor och högst 6 000 000 kronor till lägst 3 000 000 kronor och högst 7
500 000 kronor.
Ja 

Nej 

B) Beslut att gränserna för bolagets antal aktier (§ 5 i bolagsordningen) ändras från lägst
40 000 000 och högst 120 000 000 till lägst 60 000 000 och högst 150 000 000.
Ja 

Nej 

18. Beslut att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta
beslut om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner,
så även med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Aktierna, konvertiblerna och/eller
teckningsoptionerna skall kunna tecknas mot kontant betalning eller mot betalning genom
kvittning, genom tillskjutande av apport, eller eljest med villkor. Bemyndigandet är begränsat till
det antal aktier vid nyemission eller vid emission av teckningsoptioner och konvertibler, det
antal teckningsoptioner och konvertibla skuldebrev som kan innebära utgivande eller
konvertering till motsvarande antal aktier, räknat vid tidpunkten för emission av sådana
teckningsoptioner eller konvertibler, som ryms inom bolagsordningens bestämmelser om antal
aktier.
Ja 

Nej 

