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ANMÄLAN OCH FORMULÄR FÖR POSTRÖSTNING 
 
genom poströstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av 
bolags- och föreningsstämmor. 
 
Formuläret ska vara Setterwalls Advokatbyrå AB tillhanda senast torsdagen den 14 april 2022. 
 
Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier vid 
årsstämma i Klaria Pharma Holding AB (publ), org.nr 556959-2917, tisdagen den 19 april 2022. Årsstämman hålls 
utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående med möjlighet för aktieägare att utöva sin rösträtt 
enbart genom poströstning. Aktieägaren utövar härmed sin rösträtt på det sätt som framgår av markerade 
svarsalternativ i Bilaga 1.  
 
Aktieägare 
 

Aktieägarens namn: 
 

Person- eller organisationsnummer (om tillämpligt): 

 
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. 
 

Antal aktier i Klaria Pharma Holding AB (publ): 
 

Telefonnummer dagtid: 

Datum: 
 

E-post: 

Underskrift: Namnförtydligande: 
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INSTRUKTIONER 
 
Formuläret samt eventuella behörighetshandlingar ska vara Setterwalls Advokatbyrå AB tillhanda senast 
torsdagen den 14 april 2022. Formuläret kan skickas med post till Setterwalls Advokatbyrå AB, att: Magnus Melin, 
Box 1050, 101 39 Stockholm eller via e-post till magnus.melin@setterwalls.se. 
 
Om aktieägaren är en fysisk person som företräder sina egna aktier är det aktieägaren själv som ska underteckna 
vid Underskrift ovan. Om poströsten avges av ett ombud (fullmäktig) för en aktieägare är det ombudet som ska 
underteckna. Om poströsten avges av en ställföreträdare för en juridisk person är det ställföreträdaren som ska 
underteckna.  
 
Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om formuläret ställs ut av en juridisk 
person ska formuläret undertecknas av behörig(a) firmatecknare samt ska kopia av registreringsbevis, eller 
motsvarande behörighetshandling för utländsk juridisk person, biläggas formuläret. 
 
För fullständiga beslutsförslag, vänligen se kallelsen till årsstämman på bolagets hemsida på www.klaria.com.  
 
I Bilaga 1 ska rösterna avges. Aktieägaren kan inte rösta på annat sätt än genom att markera ett av de angivna 
röstningsalternativen. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat 
eller gjort tillägg i förtryckt text, är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Om aktieägaren inte har 
markerat något svarsalternativ i en viss fråga anses aktieägaren ha avstått från att rösta i den frågan. 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 
Setterwalls Advokatbyrå AB tillhanda att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas 
utan avseende.  
 
Till följd av att bolagsstämman hållas utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående med möjlighet 
för aktieägare att utöva sin rösträtt enbart genom poströstning, har aktieägaren möjlighet att ta ställning till om 
beslut i något eller några av frågorna i Bilaga 1 ska anstå till en fortsatt bolagsstämma. I sådant fall ska 
aktieägaren ange detta enligt instruktionerna i Bilaga 1. En fortsatt bolagsstämma kommer inte hållas med enbart 
poströstning.  
 
Vänligen observera att insändandet av detta formulär gäller som anmälan till stämman. En förutsättning för att en 
poströst ska beaktas är att den aktieägare som har avgett rösten är införd i aktieboken på avstämningsdagen för 
stämman. Aktieägare som valt att förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn 
hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i 
god tid före torsdagen den 7 april 2022, då sådan införing ska vara verkställd. Rösträttsregistrering som av 
aktieägare begärts i sådan tid att registreringen gjorts av förvaltaren senast måndagen den 11 april 2022 kommer 
dock att beaktas vid framställningen av aktieboken 
 
Formuläret för poströstning kan återkallas genom skriftligt meddelande till Setterwalls Advokatbyrå AB på adress 
enligt ovan eller via magnus.melin@setterwalls.se, senast den 14 april 2022.  
 

 
Bilaga 1 följer på nästa sida 
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Bilaga 1 till Anmälan och formulär för poströstning 
 
Aktieägare 
 

Aktieägarens namn: 
 
 

Person- eller organisationsnummer (om tillämpligt): 

 
Nedanstående röster avges av aktieägaren ovan för beslutspunkterna vid årsstämma den 19 april 2022 i Klaria 
Pharma Holding AB (publ), org.nr 556959-2917, enligt den föreslagna dagordningen som framgår av kallelsen till 
bolagsstämman. Innehållet i respektive beslutsförslag framgår, om tillämpligt, av de fullständiga förslag som 
publicerats på bolagets hemsida och i annat fall av kallelsen. 
 

2. Val av ordförande vid stämman   
Marcus Nivinger (Setterwalls Advokatbyrå AB) Ja ¨ Nej ¨ 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd Ja ¨ Nej ¨ 
4. Val av minst en justeringsman   
Fredrik Hübinette Ja ¨ Nej ¨ 
5. 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 disposition av bolagets resultat enligt den fastställda 
balansräkningen 

Ja ¨ Nej ¨ 

10. Beslut i fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande 
direktören 

  

Fredrik Hübinette (styrelseordförande) Ja ¨ Nej ¨ 
Anders Ardstål (styrelseledamot) Ja ¨ Nej ¨ 
Scott Boyer (styrelseledamot) Ja ¨ Nej ¨ 
Jesper Wiklund (VD) Ja ¨ Nej ¨ 
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer Ja ¨ Nej ¨ 
12. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande   
Omval av Fredrik Hübinette (som styrelseledamot) Ja ¨ Nej ¨ 
Omval av Scott Boyer (som styrelseledamot) Ja ¨ Nej ¨ 
Nyval av Anders Jacobson (som styrelseledamot) Ja ¨ Nej ¨ 
Omval av Fredrik Hübinette (som styrelseordförande) Ja ¨ Nej ¨ 
13. Val av revisor   
Omval av BDO Mälardalen AB som revisor med Niclas Nordström som 
huvudansvarig revisor 

Ja ¨ Nej ¨ 

14. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorerna Ja ¨ Nej ¨ 
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet Ja ¨ Nej ¨ 

 
Aktieägaren vill att beslut under en eller flera punkter i formuläret ovan ska anstå till fortsatt bolagsstämma 
(Ifylls endast om aktieägaren har ett sådant önskemål) 
 
Ange punkt eller punkter (använd siffror): 
 
 

 


