
FORMULÄR FÖR POSTRÖSTNING INFÖR ÅRSSTÄMMA 2020  

 

Styrelsen för Bio-Works Technologies AB (publ), org. nr 556935–3559, (”Bio-Works 

Technologies” eller ”Bolaget”) har beslutat att ge aktieägarna möjlighet att före årsstämman utöva 

sin rösträtt per post enligt lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet 

av bolags- och föreningsstämmor. 
 

Detta poströstningsformulär ska vara Bolaget tillhanda senast den 14 maj 2020 på 

nedanstående adress. 
 

Nedanstående aktieägare utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Bio-Works 

Technologies vid årsstämman den 15 maj 2020. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av 

markerade svarsalternativ nedan.  

 

Aktieägares uppgifter och underskrift  

Aktieägares namn 

 

Personnummer/födelsedatum eller organisationsnummer 

 

Ort och datum 

 

Telefonnummer 

 

Namnteckning * 

 

Namnförtydligande 

 

 

* Om aktieägaren är en juridisk person ska formuläret vara undertecknad av behöriga 

firmatecknare för den juridiska personen. Dessutom ska registreringsbevis eller annan 

behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren poströstar genom 

ombud. 

 

Information och instruktion för poströstning:  

 

1. Fyll i aktieägarens uppgifter ovan. 

2. Markera valda svarsalternativ enligt dagordningen nedan. 

3. Skriv ut och underteckna formuläret. 

4. Skicka formuläret i original till bolaget på adress Bio-Works Technologies, Virdings Allé 18, 

754 50 Uppsala, eller elektroniskt till info@bio-works.com. Formuläret ska vara Bolaget 

tillhanda senast den 14 maj 2020, tillsammans med eventuella bilagda behörighetshandlingar 

(se * ovan).  
 

Aktieägare som önskar delta i stämman måste anmäla sin avsikt att delta till Bolaget. 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 poströsta före 

årsstämman. 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 alternativ. 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 årsstämman, själv eller genom ombud, kommer poströsten inte att räknas. 

Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas utan avseende. Poströst kan 

återkallas fram till och med den 14 maj 2020 genom att aktieägaren kontaktar till info@bio-

works.com. Därefter kan poströst endast återkallas genom att aktieägaren närvarar vid stämman, 

själv eller genom ombud.  
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Svarsformulär för poströstning till Bio-Works Technologies årsstämma den 15 maj 2020 

 

Svarsalternativen nedan avser styrelsens och valberedningens framlagda förslag vilka framgår av 

kallelsen till årsstämman. Markera svarsalternativ för hur aktieägaren vill rösta.  

 

2.     Val av ordförande vid stämman. 

        ☐    Ja         ☐    Nej         

4.     Godkännande av dagordning. 

        ☐    Ja          ☐    Nej         

6.     Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 

        ☐    Ja         ☐    Nej        

8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt 

koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. 

        ☐    Ja         ☐    Nej         

9.     Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören. 

9. (a) Peter von Ehrenheim (styrelseordförande) 

        ☐    Ja         ☐    Nej          

9. (b) Thomas Eklund (styrelseledamot) 

        ☐    Ja         ☐    Nej          

9. (c) Kirsti Gjellan (styrelseledamot) 

        ☐    Ja         ☐    Nej          

9. (d) Patrick Van de Velde (styrelseledamot) 

        ☐    Ja        ☐    Nej          

9. (e) Thomas Pollare (styrelseledamot) 

        ☐    Ja        ☐    Nej          

9. (f) Lena Söderström (styrelseledamot) 

        ☐    Ja        ☐    Nej          

9. (g) Yong Chui Shin (fd styrelseledamot) 

        ☐    Ja        ☐    Nej          

9. (h) Mats Johnson (VD) 

        ☐    Ja         ☐    Nej          

10.   Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen. 

        ☐    Ja         ☐    Nej    

11.1  Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas av stämman. 

        ☐    Ja         ☐    Nej         

11.2 Beslut om antalet revisorer och revisorssuppleanter. 

       ☐    Ja         ☐    Nej         

12.1 Beslut om arvode till styrelsen. 

        ☐    Ja         ☐    Nej          

 



12.2 Beslut om arvode till revisor. 

        ☐    Ja         ☐    Nej          

13.   Val av styrelse, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter. 

13.1 (a) Peter von Ehrenheim 

        ☐    Ja         ☐    Nej          

13.1 (b) Thomas Eklund 

        ☐    Ja         ☐    Nej          

13.1 (c) Kirsti Gjellan 

        ☐    Ja         ☐    Nej          

13.1 (d) Patrick Van de Velde 

        ☐    Ja         ☐    Nej          

13.1 (e) Johan Sedihn 

        ☐    Ja         ☐    Nej          

13.1 (f) Peter Nählstedt 

        ☐    Ja         ☐    Nej          

13.2 Val av styrelseordförande. 

        Peter von Ehrenheim 

        ☐    Ja         ☐    Nej          

13.3 (a) Val av styrelsesuppleant 

        Yong Chui Shin 

        ☐    Ja         ☐    Nej          

13.3 (b) Val av styrelsesuppleant 

        Thomas Pollare 

        ☐    Ja         ☐    Nej          

14.   Val av revisor. 

        ☐    Ja         ☐    Nej          

15.   Beslut om styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner. 

        ☐    Ja         ☐    Nej          

16.   Beslut om bemyndigande för nyemission av aktier m m. 

        ☐    Ja         ☐    Nej          

 

 

 

 

 


