ANMÄLAN OCH FORMULÄR FÖR FÖRHANDSRÖSTNING
Genom poströstning enligt 22§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta
genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.
Formuläret ska vara Iterata AB tillhanda senast den 11 juni 2021.
Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens
samtliga aktier i Iterata AB, org.nr 556376-6814, vid årsstämma den 11 juni 2021. Rösträtten
utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.
Aktieägare

Personnummer/organisationsnummer

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 förhandsröst för
aktieägaren och att förhandsröstens innehåll stämmer överens med aktieägarens beslut.
Försäkran (om undertecknaren företräder aktieägaren enligt fullmakt): Undertecknad
försäkrar på heder och samvete att bilagd fullmakt överensstämmer med originalet och inte
är återkallad.
Ort och datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Telefonnummer

E-post

För att förhandsrösta - gör så här:
• Fyll i uppgifter ovan.
• Markera valda svarsalternativ nedan.
• Skriv ut, underteckna och skicka formuläret till:
Iterata AB, Att: VD Fredrik Vojbacke, KARINS VÄG 5 , 194 61 Upplands Väsby
Eller via e-post till: fredrik.vojbacke@biosensor.se

• Om aktieägaren är en fysisk person som förhandsröstar personligen är det aktieägaren
själv som ska underteckna vid Namnteckning ovan. Om förhandsrösten avges av ett ombud
(fullmäktig) för en aktieägare är det ombudet som ska underteckna. Om förhandsrösten
avges av en ställföreträdare för en juridisk person är det ställföreträdaren som ska
underteckna.
•Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om
aktieägaren är en juridisk person måste registreringsbevis eller annan behörighetshandling
biläggas formuläret.
•Observera att en aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera
aktierna i eget namn för att få rösta. Instruktioner om detta finns i kallelsen till stämman.
Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att nedan markera ett av de angivna
svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Om aktieägaren önskar avstå från att
rösta i någon fråga, vänligen avstå från att markera ett alternativ. Om aktieägaren har försett
formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt
text, är rösten (dvs. förhandsröstningen 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 bolaget tillhanda att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt
formulär kan komma att lämnas utan avseende.
Förhandsröstningsformuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara
Iterata AB tillhanda senast den 10 juni 2021.
Förhandsröst kan återkallas fram till och med den 10 juni 2021 genom att kontakta Iterata
ABs VD, fredrik.vojbacke@Iterata.com.
För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelsen och förslag på Iteratas webbplats,
www.Iterata.se.
Dina personuppgifter behandlas enligt gällnade svensk rätt och GDPR.
Vid frågor vänligen kontakta Iterata ABs VD Fredrik Vojbacke på
fredrik.vojbake@biosensor.se

Årsstämma i Iterata AB 11 juni 2021
Svarsalternativen nedan avser de förslag som anges i kallelsen till årsstämman.
Punkt 1) Val av ordförande vid stämman
Ja

Nej

Punkt 2) Upprättande och godkännande av röstlängd.

Ja

Nej

Punkt 3) Godkännande av dagordning.
Ja

Nej

Punkt 4) Val av en eller två justeringsmän
4a) Jakob Johansson
Ja

Nej

4b) Fredrik Vojbacke
Ja

Nej

Punkt 5) Prövning om årsstämman blivit i behörig ordning sammankallad.
Ja

Nej

Punkt 7 a) Beslut om fastställelse av moderbolagets resultaträkning och balansräkning samt
koncernens resultaträkning och balansräkning
Ja

Nej

Punkt 7b) Beslut att årets resultat och till förfogande stående vinstmedel balanseras i ny
räkning.

Ja

Nej

Punkt 7c) Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och VD
Jakob Johansson
Ja

Nej

Sören Andersson
Ja

Nej

Fredrik Vojbacke
Ja

Nej

Verkställande direktören Fredrik Vojbacke
Ja

Nej

Punkt 8) Beslut att antalet styrelseledamöter ska vara tre, utan suppleanter.
Ja

Nej

Samt beslut att antal revisorer ska vara en med en revisorssuppleant.

Ja

Nej

Punkt 9)
a) Beslut att inget arvode ska utgå till styrelsen.

Ja

Nej

Samt att revisor erhåller arvode enligt godkänd löpande räkning.
Ja

Nej

Punkt 10) Val av styrelse samt revisor och revisorssuppleant
Omval;
Jakob Johansson (ordförande)
Ja

Nej

Fredrik Vojbacke (ledamot)
Ja

Nej

Sören Andersson (ledamot).
Ja

Nej

Omval av revisor Per Strömberg
Ja

Nej

samt revisorssuppleant Mikael Nilsson.
Ja

Nej

Punkt 11) Beslut att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under
tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler
eller teckningsoptioner, sammanlagt högst upp till vad som ryms inom vid var tid av
bolagsstämma beslutade gränser för aktiekapitalet och antalet aktier. Styrelsens beslut om
emission skall kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
Styrelsens bemyndigande skall även omfatta rätt att besluta om apportemission eller att
aktier, konvertibler eller teckningsoptioner skall tecknas med kvittningsrätt. Utgångspunkten
för emissionskursens fastställande skall vara aktiens marknadsvärde vid respektive
emissionstillfälle. Syftet med bemyndigandet är att öka Bolagets finansiella flexibilitet

Ja

Nej

Punkt 12) Beslut om bemyndigande till styrelsen att göra justeringar av fattade beslut.
Beslut att styrelsen eller den styrelsen därtill utser ska äga rätt att vidta de ändringar i
besluten enligt ovan som kan föranledas för att erhålla registrering därav i enlighet med
årsstämmans syfte med beslutet, hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.
Ja

Nej

