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Formulär för poströstning 

Enligt lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och 

föreningsstämmor har styrelsen i Doctrin AB, org.nr. 559060–1877 (''Bolaget'') beslutat att aktieägarna före 

årsstämman ska kunna utöva sin rösträtt per post.  

Om aktieägare vill utöva sin rösträtt genom poströstning före årsstämman ska komplett formulär och 

eventuella bilagda behörighetshandlingar vara Bolaget tillhanda senast onsdagen den 11 april 2021 kl.16.00.  

Nedanstående aktieägare utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Bolaget vid 

årsstämman måndagen den 12 april 2021. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade 

svarsalternativ nedan. 

Aktieägare Personnummer/organisationsnummer 

  

Telefonnummer E-post 

  

 

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 
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För att poströsta, gör så här: 

1. Fyll i aktieägarens uppgifter ovan (vänligen texta tydligt). 

2. Markera svarsalternativ nedan för hur aktieägaren vill rösta. 

3. Skriv ut och underteckna formuläret (vid ”Namnteckning” ovan). 

 
Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas med post till Doctrin AB, "Årsstämma", Att: Carlos 
Lorente, Sankt Eriksgatan 121D, 113 43 Stockholm eller via e-post till carlos@doctrin.se. Ifyllt formulär ska 
vara Bolaget tillhanda senast den 11 april 2021 kl.16.00.  
 
Om aktieägaren är en juridisk person måste behörighetshandlingar (till exempel registreringsbevis och 

eventuell fullmakt) biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren poströstar genom ombud. 

Observera att aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera aktierna i eget namn för 

att få rösta. Instruktioner om detta finns i kallelsen till stämman. 

Ytterligare information om poströstning 

Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att markera ett av de nedan angivna svarsalternativen vid 

respektive punkt i formuläret. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, 

eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är poströsten ogiltig. 

Om aktieägaren vill avstå från att rösta i någon fråga ska inget svarsalternativ i den frågan markeras. 

Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det senast 

daterade formuläret att beaktas. Om två eller fler 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. 

Komplett poströstningsformulär, inklusive eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara Bolaget 

tillhanda senast den 11 april 2021 kl.16.00. 

Poströst kan återkallas fram till och med den 11 april 2021 kl.16.00 genom att meddela detta per e-post till 

carlos@doctrin.se. Som rubrik anges ”Årsstämma 2021”. 

För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelsen på https://doctrin.se/. 

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig 

på Euroclears webbplats www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf. 

  

http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf
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Poströstningsformulär till årsstämma i Doctrin AB måndagen den 12 april 2021 
 
Svarsalternativen nedan avser de förslag som framgår av kallelsen till årsstämman. 
 

 
JA NEJ 

1. Stämmans öppnande 
  

2. Val av ordförande vid stämman 
  

3. Upprättande och godkännande av röstlängd 
  

4. Val av en eller två justeringsmän 
  

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
  

6. Godkännande av dagordning 
  

7. Redogörelse för räkenskapsåret 2020 och strategin för räkenskapsåret 2021 
  

8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse   

9 a) Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen  
  

9 b) Beslut om dispositioner av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 
  

9 c) Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
  

a) Håkan Winberg 
  

b) Henrik Brehmer  
  

c) Staffan Lindstrand 
  

d) Magnus Liungman 
  

e) Anna-Karin Elisabeth Edstedt Bonamy (verkställande direktör) 
  

f) Carlos Lorente (styrelseledamot fram till den 2 mars 2020) 
  

g) Anna Britta Maria Wallgren (styrelseledamot fram till den 2 mars 2020) 
  

h) Carl-Allan Markus Lundin (verkställande direktör fram till den 10 juni 2020)  
  

10. Beslut om antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 
  

11. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och styrelseordförande samt revisor  
  

a) Håkan Winberg (styrelseordförande) (omval) 
  

b) Henrik Brehmer (omval) 
  

c) Staffan Lindstrand (omval) 
  

d) Magnus Liungman (omval) 
  

e) Renée Robinson Strömberg (nyval) 
  

f) Marcus Nord (styrelsesuppleant) (omval)  
  

g) Carl Kilander (styrelsesuppleant) (nyval) 
  

h) Baker Tilly Mapema Aktiebolag (revisor) (omval) 
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12. Fastställande av arvode åt styrelse och revisor 
  

a) Det föreslås att styrelsearvode ska utgå till Håkan Winberg (se förslaget till beslut i 

kallelsen).  
  

b) Det föreslås att styrelsearvode ska utgå till Renée Robinson Strömberg (se förslaget 

till beslut i kallelsen). 
  

c) Det föreslås att upp till sammanlagt 100 000 kr kan fördelas lika mellan två 

styrelseledamöter i ett särskilt styrelseutskott, det kommersiella utskottet. 
  

d) Det föreslås att arvodet till revisorn ska utgå enligt löpande godkänd räkning.  
  

13. Avslutande av årsstämman 
  

 

 

 


