Bilaga 1
Formulär för poströstning
Formuläret för poströstning ska vara Markets & Corporate Law Nordic AB tillhanda senast torsdagen
den 22 april 2021 för att anses giltig. För aktieägare som utnyttjar möjligheten till poströstning och
vars poströst inkommit till Bolaget i tid räknas poströsten även som anmälan tillårsstämman.
Nedanstående aktieägare utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Carbiotix AB
(publ), org.nr 556983-5019, vid årsstämman den 23 april 2021. Rösträtten utövas på det sätt som
framgår av markerade svarsalternativ nedan.
Aktieägarens underskrift
Aktieägarens namn

Personnummer/organisationsnummer

Telefonnummer

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
• Skriv ut, fyll i, underteckna och skicka formuläret i original till Markets & Corporate Law
Nordic AB, ”Årsstämma”, Stortorget 3, 211 22 Malmö.
Om aktieägaren är en juridisk person måste registreringsbevis eller annan behörighetshandling
biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren poströstar genom ombud.
Ytterligare information om poströstning
Carbiotix AB (publ) har med anledning av coronaviruset beslutat att vidta försiktighetsåtgärder i
samband med årsstämman av hänsyn till deltagarnas hälsa och säkerhet. Mot bakgrund av risken för
spridning av Covid-19 och myndigheternas föreskrifter och allmänna råd om undvikande av
sammankomster har Bolaget beslutat att vidta följande åtgärder:
•

Poströstning erbjuds med stöd av tillfälliga lagändringar.

Aktieägare får utöva sin rösträtt vid årsstämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt
22§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags-och
föreningsstämmor.
Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att nedan markera ett av de angivna
svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. 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.
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 Markets & Corporate Law Nordic AB 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 torsdagen den 22 april 2021 genom att kontakta
bolagsstamma@mcl.law.
För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelse.

Beslutspunkter

Ja

Nej













Peter Falck





Gustav Wendel





5. Godkännande av dagordning.







6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.







9a. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning.







9b. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen.
9c. Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör:











Kristofer Cook (VD)





Kristofer Cook (styrelseledamot)





John Moll





Martin Linde





Gustav Wendel





2. Val av ordförande vid stämman.

3. Godkännande av röstlängd.

Avstår

4. Val av en eller flera justeringsmän.











Peter Falck









11. Val av styrelse och revisor:





Peter Falck





Gustav Wendel





Kristofer Cook





Jonas Danielsson (styrelseordförande)





Christian Månsson





Maria Danckler (revisor)





12. Beslut om ändring i bolagsordningen.







13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.







14. Beslut om styrelsens förslag om riktad emission av
teckningsoptioner.







15. Beslut om aktieägares förslag om riktad emission av
teckningsoptioner.







10. Beslut om fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn.

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):












