
ANMÄLAN OCH FORMULÄR FÖR POSTRÖSTNING /FORM FOR POSTAL VOTING AND 
NOTIFICATION OF PARTICIPATION 

enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och 
föreningsstämmor. 

in accordance with 22 § of the act (2020:198) on temporary exceptions to facilitate the execution of general meetings in 
companies and other associations. 

Formuläret ska vara Corpower Ocean AB tillhanda senast den 29 juni 2021. 

A completed form shall be received by Corpower Ocean AB no later than 29 June 2021. 

Nedanstående aktieägare utövar härmed genom poströstning sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i 
Corpower Ocean AB, vid årsstämma den 30 juni 2021. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade 
svarsalternativ på nästa sida. 

The shareholder below is hereby exercising the voting right for all of the shareholder’s shares in Corpower Ocean AB, at the 
Annual General Meeting 30 June 2021. The voting right is exercised in accordance with the below marked voting options. 

Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för aktieägare som är juridisk person): Undertecknad är 
styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i aktieägaren och försäkrar på heder och samvete 
att jag är behörig att avge denna poströst för aktieägaren och att poströstens innehåll stämmer överens med 
aktieägarens beslut. 

Assurance (if the undersigned is a legal representative of a shareholder who is a legal entity): I, the undersigned, am a 
board member, the CEO or a signatory of the shareholder and solemnly declare that I am authorised to submit this postal 
vote on behalf of the shareholder and that the contents of the postal vote correspond to the shareholder’s decisions. 

Försäkran (om undertecknaren företräder aktieägaren enligt fullmakt): Undertecknad försäkrar på heder och 
samvete att bilagd fullmakt överensstämmer med originalet och inte är återkallad.  

Assurance (if the undersigned represents the shareholder by proxy): I, the undersigned, solemnly declare that the enclosed 
power of attorney corresponds to the original and that it has not been revoked. 

 

Ort och datum / Place and date 
 

Namnteckning / Signature 
 

Namnförtydligande / Name clarification 
 

Telefonnummer / Phone number E-mail 
  

 

  

Aktieägare / Shareholder Personnummer/org. nr / Personal identity no/Registration no 
  



 

Information 

• Fyll i uppgifterna ovan och markera ett att av angivna svarsalternativen vid respektive punkt nedan. 
• Fill in the information above and mark one of the answer options given at each point below. 

 
• Skriv ut, signera och skicka, tillsammans med eventuella behörighetshandlingar, till Corpower Ocean 

AB, Västberga Allé 60, 126 30 Hägersten. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas 
till finance@corpowerocean.com. Formuläret ska vara Corpower Ocean AB tillhanda senast den 29 juni 
2021. 

• Print, sign and send the form, together with any enclosed authorisation documentation, to Corpower 
Ocean AB, Västberga Allé 60, 126 30 Hägersten, or finance@corpowerocean.com.  A completed form 
shall be received by Corpower Ocean AB no later than 29 June 2021. 
 

• Om aktieägaren är en fysisk person som poströstar personligen är det aktieägaren själv som ska 
underteckna formuläret. Om poströsten avges av ett ombud (fullmäktig) för en aktieägare är det 
ombudet som ska underteckna formuläret. Om poströsten avges av en ställföreträdare för en juridisk 
person är det ställföreträdaren som ska underteckna formuläret. 

• If the postal vote is given by a private shareholder voting for his own shares the shareholder should sign 
the form. If the postal vote is given by a someone representing a shareholder, it is  
the representative who should sign the form. If the postal vote is given by someone representing a legal 
entity it is the representative who should sign the form. 
 

• Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är 
en juridisk person måste registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas 
formuläret. 

• If a private shareholder is voting by a representative, a Power of Attorney should be enclosed with the 
form. If the shareholder is a legal entity, a copy of a registration certificate or a corresponding document 
for the legal entity shall be enclosed together with the form 
 

• En aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera aktierna i eget namn för att 
få rösta. 

• Please note that a shareholder whose shares have been registered in the name of a bank or securities 
institute must re-register its shares in its own name to vote. 
 

• Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det 
senast daterade formuläret att beaktas. 

• One form per shareholder will be considered. If more than one form is submitted, the form with the 
latest date will be considered.  
 

• 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. Ofullständigt eller felaktigt 
ifyllt formulär kan komma att lämnas utan avseende. 

•  If the shareholder has added specific terms or conditions, amended, or added in existing text the vote 
will not be considered (the entirety of the postal vote). An incomplete or wrongfully completed form 
may be discarded without being considered. 

 

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns 
tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-
bolagsstammor- svenska.pdf. 



Information on how your personal information is processed can be found at Euroclear Sweden AB’s website 
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy-notice-bolagsstammorengelska.pdf  



Årsstämma i Corpower Ocean AB den 30 juni 2021 / Annual General Meeting in Corpower Ocean 
AB 30 June 2021 

Svarsalternativen nedan avser framlagda förslag vilka framgår av kallelsen till årsstämman, tillgänglig på 
www.corpowerocean.com 

The options below comprise the proposals submitted which are found in the notice to the annual general 
meeting, available at www.corpowerocean.com] 

 JA 
YES 

NEJ 
NO 

1. Val av ordförande på stämman / Election of chairman at the AGM  
Andreas Gunnarsson 

☐ ☐ 

2. Val av protokollförare vid stämman / Election of Secretary 
                Makus Hökfelt 

☐ ☐  

3.  Upprättande och godkännande av röstlängd / Approval of voting list 
 

☐ ☐ 

4. Godkännande av dagordning / Approval of the agenda ☐ ☐ 
5. Val av justeringsperson på stämman / Election of Adjuster at the AGM  

Christina Lundbäck 
☐ ☐ 

6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad / Determination whether 
the Meeting was duly convened 

☐ ☐ 

        8a.    Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning / Decision on   
                adoption of income statement and balance sheet 

☐ ☐ 

8b.   Beslut om dispositioner beträffande aktiebolagets resultat enligt den fastställda  
        balansräkningen / Decisions on allocation regarding income according to the  
        adopted balance sheet 

☐ ☐ 

8c.   Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör /   
        Decision regarding discharge for the board and CEO 
i. Andreas Gunnarsson ☐ ☐ 
ii. Patrik Möller ☐ ☐ 
iii. Ingvar Eriksson ☐ ☐ 
iv. Markus Hökfelt ☐ ☐ 
v. Christina Lundbäck ☐ ☐ 
vi. Annica Wachmeister ☐ ☐ 
vii. Claes Eriksson ☐ ☐ 
viii. Göran Linder ☐ ☐ 

ix. Åke Lundbäck ☐ ☐ 
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer / 

Determination of the number of Board members, deputy Board members and 
auditors 

☐ ☐ 

10. Beslut om fastställande av styrelse- och revisorsarvoden / Determination of fees 
to the board and the auditors  

☐ ☐ 

11. Val av styrelse och revisor / Election of board and auditor 
 

  

i. Andreas Gunnarsson (Styrelseledamot / board member) ☐ ☐ 
ii. Patrik Möller (Styrelseledamot / board member) ☐ ☐ 
iii. Ingvar Eriksson (Styrelseledamot / board member) ☐ ☐ 
iv. Markus Hökfelt (Styrelseledamot / board member) ☐ ☐ 
v. Christina Lundbäck (Styrelseledamot / board member) ☐ ☐ 
vi. Annica Wachtmeister (Styrelseledamot / board member) ☐ ☐ 



vii. Claes Eriksson (Styrelsesuppleant / deputy board member) ☐ ☐ 
viii. Göran Linder (Styrelsesuppleant / deputy board member) ☐ ☐ 
ix. Daniel Johansson (Revisor/auditor) ☐ ☐ 
12. Val av valberedning / (Election of Nomination Committee) 

 
☐ ☐ 

13. Beslut om riktad emission av aktier / Resolution regarding new share issue ☐ ☐ 
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad emission av aktier / 

Resolution to authorise the board of directors to issue new shares with deviation 
from the shareholders pre-emption rights 

☐ ☐ 

15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner 
och/eller konvertibler / Resolution regarding authorization for the Board of 
Directors to issue new shares, warrants and/or convertibles 

☐ ☐ 

 

 

AKTIEÄGAREN VILL ATT BESLUT UNDER EN ELLER FLERA PUNKTER I 
FORMULÄRET SKA ANSTÅ TILL FORTSATT BOLAGSSTÄMMA 

SHAREHOLDER’S REQUEST TO DEFER ONE OR SEVERAL ITEMS ON THE PROPOSED AGENDA TO 
A CONTINUED GENERAL MEETING 

Ifylls endast om aktieägaren har ett sådant önskemål. 
Completes only if the shareholder has such request. 
 

Ange punkt eller punkter, använd endast siffor: 

Type item or items, by numbers only: 

 

 

 

 


