
  

Instruktioner för poströstning vid årsstämma i  
Ljusgårda AB (publ) den 29 juni 2021  

Nedanstående formulär är den ”poströstningsblankett” som refereras till i Ljusgårdas kallelse till årsstämma 
den 29 juni 2021. Formuläret ska användas av aktieägare för att anmäla sig och rösta på vissa 
stämmopunkter, i enlighet med poströstningsförfarandet som beskrivs i kallelsen och sammanfattas nedan.   

För att registrering ska vara giltig och rösterna räknas ska detta formulär vara Ljusgårda AB (publ) tillhanda 
senast den 28 juni 2021.    

Aktieägare kan inte lämna andra instruktioner än att markera ett av de nedan angivna svarsalternativen vid 
respektive punkt i formuläret. Om en aktieägare vill avstå från att rösta i någon fråga ska inget svarsalternativ 
markeras. En röst (dvs. poströsten i sin helhet) är ogiltig om aktieägaren har försett formuläret med särskilda 
instruktioner eller villkor, eller om den förtryckta texten har ändrats eller tillägg gjorts.  

Ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Om fler än ett formulär skickas in kommer det senast 
daterade formuläret beaktas. Om två eller fler formulär har samma datering kommer det formulär som sist 
kommit bolaget tillhanda beaktas. Om formulär inkommit och aktieägare sedan närvarar på stämman 
kommer de röster som aktieägaren avlägger på stämman att beaktas. Ofullständiga eller felaktigt ifyllda 
formulär, eller formulär utan giltiga behörighetshandlingar kommer att lämnas utan avseende.  

Poströst kan återkallas till och med den 28 juni 2021, genom email till: andreas.wilhelmsson@ljusgarda.se.  

Instruktioner för poströstning:  

• Skriv ut formuläret och fyll i aktieägarens uppgifter. 

• Markera de föredragna röstningsalternativen nedan för hur aktieägaren vill rösta. 

• Underteckna och skicka formuläret i original till Ljusgårda AB (publ), Järnvägsgatan 3, 543 50 Tibro 
(märk kuvertet “Poströstning årsstämma 2021”), eller skicka ifyllt och undertecknat formulär till 
andreas.wilhelmsson@ljusgarda.se (skriv “Poströstning årsstämma 2021” i ämnesraden).  

• Om undertecknaren av detta formulär agerar som fullmaktsinnehavare ska en kopia av fullmakten 
lämnas in tillsammans med formuläret.  

• Om aktieägaren är en juridisk person (och oavsett om en fullmakt har framtagits) måste 
registreringsbevis eller annan motsvarande behörighetshandling biläggas formuläret.   

  



  

FORMULÄR FÖR POSTRÖSTNING OCH ANMÄLAN  

Nedanstående aktieägare (i) anmäler sig härmed att delta och (ii) utöva sin rösträtt för aktieägarens samtliga 
aktier i Ljusgårda AB (publ), reg. no. 556000-5331, på årsstämman den 29 juni 2021.  
 

Aktieägare:  

Pers/org.nr:  

Telefonnummer:  

E-post:  

Ort och datum:  

Namnteckning*:  
 

 

Namnförtydligande:   

Rösträtten utövas för respektive fråga i dagordningen enligt nedan markerade svarsalternativ.   

1. Val av ordförande vid stämman  
Styrelsen föreslår att Håkan Johansson utses till ordförande vid stämman. 

Svar:          Ja ☐  Nej ☐           

2. Upprättande och godkännande av röstlängd  
Styrelsen föreslår att röstlängd utgörs av vid stämman närvarande aktieägare samt mottagna poströster, kontrollerade mot aktuell 
aktiebok av valda justeringsmän. 

Svar:          Ja ☐  Nej ☐          

3. Godkännande av dagordning 
Styrelsen föreslår att stämman godkänner den dagordning som angetts i kallelsen till årsstämman, vilken kungjorts i Post- och 
Inrikes Tidningar och offentliggjorts på Ljusgårdas hemsida. 

Svar:          Ja ☐  Nej ☐         

4. Val av en eller två justeringsmän  
Styrelsen föreslår att stämman utser Siebren de Boer till justeringsman. 

Svar:  Ja ☐                               Nej ☐ 

5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad     

Svar:          Ja ☐    Nej ☐       

7.a) Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning     

Svar:          Ja ☐                                   Nej ☐ 

7.b) Beslut om Dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 
Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten enligt den fastställda balansräkningen balanseras i ny räkning   

Svar:          Ja ☐                                   Nej ☐ 

7.c) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör     

Svar:          Ja ☐                                   Nej ☐ 

8. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden 
Styrelsen föreslår att ett årligt arvode om ett prisbasbelopp ska utgå för uppdraget som ordinarie styrelseledamot, att ett årligt 
arvode om två prisbasbelopp ska utgå för uppdraget som styrelseordförande och att arvode till revisorn ska utgå enligt löpande 
räkning.     

Svar:          Ja ☐                                   Nej ☐ 



  

9. Val av styrelse 
Styrelsen föreslår omval av Håkan Johansson som styrelseordförande, omval av Gunnar Hellichius, Katharina Paoli, Khalid Al 
Hobayb och Marita Hellberg som styrelseledamöter samt val av Johannes Lien som ny styrelseledamot.   

Svar:          Ja ☐                                   Nej ☐ 

10. Val revisionsbolag eller revisorer 
Styrelsen föreslår omval av revisionsbolaget WeAudit Sweden AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2022. 

Svar:          Ja ☐                                   Nej ☐ 

11. Beslut om förlängt bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission med företrädesrätt för befintliga 
aktieägare. 
Styrelsen föreslår att stämman beviljar förlängt bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till 
nästkommande årsstämma, besluta om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare enligt följande: 
1. Nyemission av aktier får ske med företrädesrätt för bolagets aktieägare pro-rata tidigare aktieinnehav och betalning ska kunna 
ske antingen kontant och/eller genom kvittning eller i övrigt med villkor. 
2. Det antal aktier som kan emitteras med stöd av bemyndigandet ska högst uppgå till 2 500 000 stycken.  
3. Styrelsen, Ljusgårdas verkställande direktör eller sådan person som utses av styrelsen eller Ljusgårdas verkställande direktör 
bemyndigas att vidta sådana mindre justeringar av beslutet som kan vara nödvändiga för registrering av bemyndigandet. 

Svar:          Ja ☐  Nej ☐     

 

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

Ange punkt eller punkter (använd siffror):  


