Formulär för poströstning
Abera Bioscience AB tillhanda senast tisdagen den 8 juni 2021 17.00. Observera att
registrering av aktier i eget namn (om aktierna är förvaltarregistrerade) måste ha skett senast
tisdagen den 1 juni 2021. Instruktioner om detta finns i kallelsen till årsstämma.
Nedanstående aktieägare utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Abera
Bioscience AB, org.nr 556909-0904, vid årsstämma den 9 juni 2021. Rösträtten utövas på det sätt
som framgår av markerade svarsalternativ nedan.
Aktieägaren
Aktieägarens namn

Personnummer/organisationsnummer

Telefonnummer

E-post

Ort och datum

Namnteckning

Namnförtydligande

För att poströsta, gör så här:
• Fyll i aktieägarens uppgifter ovan
• Markera valda svarsalternativ nedan för hur aktieägaren vill rösta
• Skicka ifyllt och undertecknat formulär till maria.alriksson@aberabio.com. Alternativt
skriv ut, fyll i, underteckna och skicka formuläret i original till Abera Bioscience AB (publ),
”Årsstämma 2021”, Box 1747, 751 47 Uppsala.
Om aktieägaren är en juridisk person måste registreringsbevis eller annan behörighetshandling
biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren poströstar genom ombud.

Ytterligare information om poströstning
Med anledning av den pågående pandemin har styrelsen beslutat att bolagsstämman ska
genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att utövande av
rösträtt endast kan ske per post före stämman. Information om bolagsstämmans beslut
offentliggörs, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt den 9 juni 2021.
Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid bolagsstämman endast genom att rösta på förhand,
s.k. poströstning enligt 20 och 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att
underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.
För poströstning ska detta formulär användas. Poströstningsformuläret gäller som anmälan till
årsstämman.
Komplett ifyllt och signerat poströstningsformulär ska vara Bolaget tillhanda senast onsdagen
den 8 juni 2021. Poströsningsformuläret kan skickas in via e-post till
maria.alriksson@aberabio.com alternativt via post till Abera Bioscience AB (publ), ”Årsstämma
2021”, Box 1747, 751 47 Uppsala, så att poströsten är Bolaget tillhanda senast den 8 juni 2021.
Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela
poströsten ogiltig och kommer inte räknas. Om aktieägaren önskar avstå från att rösta i någon
fråga, vänligen avstå från att markera ett alternativ.
Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Lämnas 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 samt formulär utan giltiga behörighetshandlingar kan komma att lämnas
utan avseende.
Poströst kan återkallas fram till och med tisdagen den 8 juni 2021 kl. 17.00 genom att kontakta
maria.alriksson@aberabio.com.
För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelse och förslag på Abera Bioscience hemsida.

Punkt

Ja

Nej

















7. a) Fastställande av resultaträkning och balansräkning





7. b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen
7. c) Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören





























1. Val av ordförande vid stämman.
3. Val av en eller flera justeringspersoner.
4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Framläggande och godkännande av dagordning.

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer samt eventuella
suppleanter
9. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorer
10. a) Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter
10. b) Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen

