
 

 

POSTRÖSTNING VID MIDSONA AB:S ÅRSSTÄMMA 2020 
 

 
Nedan framgår de framlagda förslag till beslut som anges i kallelsens dagordning till 
årsstämman 2020 i Midsona AB (publ). Förslagen i sin helhet finner ni på bolagets 
hemsida. Vänligen besvara förslagen med svarsalternativen ”För”, ”Emot” eller 
”Avstår”.  
 
 
Nedanstående aktieägare utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i 
Midsona AB (publ), org. nr 556241-5322, vid årsstämma den 25 juni 2020. Rösträtten 
utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.  
  

Beslut För Emot Avstår 

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman    

Punkt 4 - Godkännande av dagordning    

Punkt 6 - Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad    

Punkt 9 - Beslut om fastställelse av resultaträkningen och 
balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och 
koncernbalansräkningen 

   

Punkt 10 - Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda 
balansräkningen 

   

Punkt 11 - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och 
verkställande direktören 

i) Ola Erici (styrelseordförande) 

   

ii) Johan Wester (styrelseledamot)    

iii) Peter Wahlberg (styrelseledamot)    

iv) Henrik Stenqvist (styrelseledamot)    

v) Kirsten Ægidius (styrelseledamot)    

vi) Birgitta Stymne Göransson (styrelseledamot)    

vii) Peter Åsberg (verkställande direktör)    

Punkt 12 - Beslut om antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, 
revisorer och revisorssuppleanter 

   

Punkt 13 - Fastställande av styrelse- och revisorarvode     

Punkt 14 - Val av styrelseledamöter 
i) Ola Erici (omval) 

   

ii) Johan Wester (omval)    

iii) Peter Wahlberg (omval)    

iv) Henrik Stenqvist (omval)    

v) Heli Arantola (nyval)    

vi) Sandra Kottenauer (nyval)    

Punkt 15 - Val av styrelseordförande    

Punkt 16 - Val av revisor    



 

 

 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________ 
Aktieägares namn, personnummer/födelsedatum/organisationsnummer 
 
 
 
__________________________________________________________ 
Aktieägarens underskrift med namnförtydligande 
 
 
 
__________________________________________________________ 
Ort och datum 
 
 
 
  

Punkt 17 - Beslut om instruktion för valberedningen    

Punkt 18 - Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande 
befattningshavare 

   

Punkt 19 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier 
a) med företrädesrätt för aktieägarna 

   

b) i) Huvudsakligt förslag    

        b)  ii) Alternativt förslag (endast aktuellt om det Huvudsakliga 
förslaget enligt punkt b)i) inte antas) 

   

Punkt 20 - Beslut om bemyndigande för VD att vidta de mindre 
ändringar i besluten som kan krävas i samband med verkställande och 
registrering därav 

   



 

 

ANVISNINGAR 
 
Detta formulär för poströstning tillhandahålls i enlighet med 1 kap 3 § Lag (2020:198) om 
tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, 
samt 7 kap 4 a § Aktiebolagslagen. Aktieägare som önskar rösta via post skall använda sig av 
detta formulär.  
 
Den som vill poströsta ska vara upptagen som aktieägare i en utskrift eller annan framställning 
av aktieboken som avser förhållandena den 18 juni 2020. Det innebär att för det fall dina aktier 
ligger i ISK/depå/hos förvaltare, ska du tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att få 
delta i stämman. Sådan registrering bör göras i god tid före stämman hos den som förvaltar 
aktierna (genom att kontakta banken/förvaltaren). Anmälan för att få delta i stämman ska 
även ske senast den 18 juni 2020 skriftligen till Midsona AB, c/o Fredersen Advokatbyrå AB, 
Turning Torso, 211 15 Malmö eller via e-post till midsona@fredersen.se. 
 
Du kan inte lämna andra instruktioner än att ovan markera ett av de angivna svarsalternativen 
vid respektive punkt i formuläret. Om du har försett formuläret med särskilda instruktioner 
eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är rösten ogiltig. 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 bolaget tillhanda att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt 
formulär kan komma att lämnas utan avseende. 
 
Observera att om formuläret undertecknas av juridisk person ska till formuläret bifogas 
bestyrkt kopia av aktuella behörighetshandlingar för den juridiska personen som styrker 
behörigheten hos den som undertecknat formuläret.  
 
Vänligen notera att bolaget inte kan hållas ansvarigt för försening med 
inkommandet av materialet. Formuläret i original med eventuella bilagor skickas till 
Midsona AB, c/o Fredersen Advokatbyrå AB, Turning Torso, 211 15 Malmö, eller i 
undertecknad inscannad pdf-fil med eventuella bilagor per e-post till midsona@fredersen.se. 
Formuläret, och eventuella bilagor, måste vara bolaget tillhanda senast den 24 juni 2020. 


