FORMULÄR FÖR POSTRÖSTNING INFÖR EXTRA BOLAGSSTÄMMA
Styrelsen för Highlander Downtown North AB, org. nr 559012–1355, (”Highlander”) har beslutat att
ge aktieägarna möjlighet att före den extra bolagsstämman torsdagen den 25 februari 2021 utöva
sin rösträtt per post enligt lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet
av bolags- och föreningsstämmor.
Detta poströstningsformulär ska vara Highlander tillhanda senast måndagen den 22 februari
2021 på nedanstående adress.
Nedanstående aktieägare utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Highlander
vid den extra bolagsstämman torsdagen den 25 februari 2021. Rösträtten utövas på det sätt som
framgår av markerade svarsalternativ nedan.
Aktieägares uppgifter och underskrift
Aktieägares namn

Personnummer/födelsedatum eller organisationsnummer

Ort och datum

Telefonnummer

Namnteckning *

Namnförtydligande

* Om aktieägaren är en juridisk person ska formuläret vara undertecknat av behöriga firmatecknare
för den juridiska personen. Dessutom ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling
biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren poströstar genom ombud.
Information och instruktion för poströstning:
1.
2.
3.
4.

Fyll i aktieägarens uppgifter ovan.
Markera valda svarsalternativ enligt dagordningen nedan.
Skriv ut och underteckna formuläret.
Skicka formuläret i original till bolaget på adress Highlander Downtown North AB, Extra
bolagsstämma, Hornsgatan 116, 117 26 Stockholm. Formuläret ska vara Highlander tillhanda
senast den 22 februari 2021, tillsammans med eventuella bilagda behörighetshandlingar (se *
ovan).

Aktieägare som önskar delta i stämman ombeds anmäla sin avsikt att delta till Highlander.
Anmälan sker på det sätt som framgår av kallelsen, även om aktieägaren väljer att poströsta före
stämman.
Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att markera ett av de svarsalternativ som anges
nedan vid respektive punkt. Om aktieägaren önskar avstå från att rösta i någon fråga, vänligen
avstå från att markera ett alternativ. Inga särskilda instruktioner eller villkor får lämnas i formuläret
och inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text. Om så sker är rösten ogiltig. Om flera
formulär per aktieägare ges in kommer endast det senast daterade formuläret att beaktas, och om
aktieägaren närvarar vid stämman, själv eller genom ombud, kommer poströsten inte att räknas.
Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas utan avseende. Poströst kan
återkallas fram till och med måndagen den 22 februari 2021 genom att aktieägaren kontaktar
anders.bergh@hldruptwn.com. Därefter kan poströst endast återkallas genom att aktieägaren
närvarar vid stämman, själv eller genom ombud.

Svarsformulär för poströstning till Highlanders extra bolagsstämma den 25 februari 2021
Svarsalternativen nedan avser styrelsens och vissa aktieägares framlagda förslag vilka framgår av
kallelsen till stämman. Markera svarsalternativ för hur aktieägaren vill rösta.
4.

Godkännande av dagordning.
☐

6.

Nej

Ja

☐

Nej

Beslut om ändring av bolagsordning.
☐

8.

☐

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
☐

7.

Ja

Ja

☐

Nej

Beslut om personaloptionsprogram för anställda.
☐

Ja

☐

Nej

9. Beslut om riktad emission och överlåtelse av teckningsoptioner till anställda i bolagets
personaloptionsprogram.
☐

Ja

☐

Nej

10. Beslut om teckningsoptionsprogram innefattande riktad emission av teckningsoptioner till
Vildkatten ATLS AB.
☐

Ja

☐

Nej

11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier m m.
☐

Ja

☐

Nej

