
POSTRÖSTNING - ÅRSSTÄMMA APPARKINGSPOT NORDIC AB (PUBL) 

 

Härmed poströstar undertecknad aktieägare i Apparkingspot Nordic AB (publ) 

organisationsnummer 556666-0170, vid Årsstämma i Apparkingspot Nordic AB (publ) den 

18 juni 2021. Denna poströst kan ej dras tillbaka eller justeras när den mottagits av 

Apparkingspot Nordic AB.  

 

Undertecknad aktieägare godkänner att denna poströstning endast gäller vid röstning på 

årsstämman och bekräftar att aktierna ej kommer överlåtas innan den 18 juni 2021.  

 

Punkter på dagordning med krav på aktieägarvotering För Avstår Emot 

Punkt 1 –  
Val av Staffan Wogenius till ordförande på årsstämman  

   

Punkt 7 – 
 Beslut att ingen utdelning skall utgå till aktieägarna och att belopp 
som står till stämmans förfogande överförs i ny räkning 

   

Punkt 8 –  
Beslut att styrelsen skall bestå av fyra ledamöter utan suppleanter 

   

Punkt 9 –  
Beslut att inget styrelsearvode skall utgå samt att arvode till revisorn 
utgår enligt godkänd räkning 

   

Punkt 10 –  
Beslut om omval av ordinarie styrelseledamöter 

• Tommi Kokkola,  

• Sasa Farkas,  

• Erik Glitterstam 

• Staffan Wogenius  
 

   

Punkt 11 –  
Beslut att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller 
flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission 
av konvertibler och/eller teckningsoptioner, så även med avvikelse från 
aktieägarnas företrädesrätt. Aktierna, konvertiblerna och/eller 
teckningsoptionerna skall kunna tecknas mot kontant betalning eller 
mot betalning genom kvittning, genom tillskjutande av apport, eller 
eljest med villkor. Bemyndigandet är begränsat till det antal aktier vid 
nyemission eller vid emission av teckningsoptioner och konvertibler, 
det antal teckningsoptioner och konvertibla skuldebrev som kan 
innebära utgivande eller konvertering till motsvarande antal aktier, 
räknat vid tidpunkten för emission av sådana teckningsoptioner eller 
konvertibler, som ryms inom bolagsordningens bestämmelser om 
antal aktier. 
 

   

 

 

Aktieägarens underskrift 

Antal aktier 
 
 

 



 

Aktieägarens namn/firma 
 
 
 

Personnummer/Födelsedatum/Organisationsnummer 

Ort och datum 
 
 
 

Telefonnummer 

Namnteckning* 
 
 
 

 * Om aktieägare är juridisk person skall fullmaktsformuläret vara undertecknat av behörig firmatecknare för den 

juridiska personen. Vidare skall aktuella behörighetshandlingar (t.ex. registreringsbevis) biläggas formuläret. 

 

Det ifyllda och undertecknade fullmaktsformuläret med, i förekommande fall, aktuella 

behörighetshandlingar skall sändas till Bolagets adress: Apparkingspot Nordic AB (publ), 

Årsstämma, Ringvägen 100, 118 60 Stockholm eller via e-post till 

info@apparkingspotnordic.com och vara bolaget tillhanda senast den 17 juni 2020. 

 

 


