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Här kan aktieägare i OrganoWood AB ("Bolaget") anmäla sig och poströsta inför extra bolagsstämman den 28 

september 2021, som hålls utan fysiskt deltagande för att minska risken för smittspridning. 

I formuläret kan du rösta Ja eller Nej, Avstå från att rösta eller begära att frågan Bordläggs, innebärande att beslutet 

skjuts upp till en så kallad fortsatt bolagsstämma. Sådan fortsatt bolagsstämma får inte vara en ren 

förhandsröstningsstämma och ska äga rum om stämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av 

samtliga aktier i Bolaget begär det. 

Formuläret måste fyllas i och skickas in senast den 22 september 2021. Endast ett formulär per aktieägare kommer 

att beaktas. Skickas fler än ett formulär in kommer endast det senaste att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt 

formulär samt formulär utan giltiga behörighetshandlingar kan komma att lämnas utan avseende. 

Mer information om stämman, inklusive kallelsen med den föreslagna dagordningen och förslag till beslut finns på 

Bolagets webbplats. 

UPPGIFTER OM DIG OCH HUR AKTIERNA ÄGS 

Förnamn 

Efternamn 

E-postadress 

Ägs aktierna av dig privat eller av en annan fysisk eller juridisk person som du företräder? (Ringa in korrekt 

alternativ) 

Av mig privat 

Annan fysisk eller juridisk person 

Jag jobbar för en professionell intermediär/bank och företräder ett större antal ägare via fullmakt 

HUR VILL AKTIEÄGAREN RÖSTA? (se kallelsen för beslutsförslag) 

1. Val av ordförande och sekreterare vid stämman 

Ja 
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Nej 

Avstår 

2. Upprättande och godkännande av röstlängden 

Ja 

Nej 

Avstår 

3. Val av en eller två justeringsmän 

Ja 

Nej 

Avstår 

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 

Ja 

Nej 

Avstår 

5. Godkännande av dagordningen 

Ja 

Nej 

Avstår 
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6 a. Val av ny styrelse 

Valberedningen föreslår omval av de nuvarande ordinarie ledamöterna Stefan Lindeborg, Robert Charpentier, 

Mårten Hellberg och Claes-Göran Beckeman 

Ja 

Nej 

Avstår 

Bordlägg 

Valberedningen föreslår nyval av Sanja Batljan som ordinarie ledamot 

Ja 

Nej 

Avstår 

Bordlägg 

Valberedningen föreslår nyval av Mårten Hellberg som styrelseordförande.  

Ja 

Nej 

Avstår 

Bordlägg 

 


