
ANMÄLAN OCH FORMULÄR  
FÖR FÖRHANDSRÖSTNING
Genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av 
bolags- och föreningsstämmor.

Zinzino Nordic AB (publ) c/o tillhanda senast måndagen den 28 juni 2021, kl. 12:00.

Nedanstående aktieägare utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Zinzino Nordic AB (publ), 
org.nr 556646–5893, vid årsstämma den 29 juni 2021.

Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.

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.

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

Aktieägare Personnummer / organisationsnummer



Gör så här:

• Fyll i uppgifter ovan. Markera valda svarsalternativ nedan

• En aktieägare som vill avstå från att rösta i en fråga, lämnar svarsalternativen för aktuell fråga orörda.

• Skriv ut, underteckna och skicka formuläret till Zinzino Nordic AB (publ), ”Årsstämma”, Hulda Mellgrens gata 5, 
 421 32 Västra Frölunda, Sverige. 

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

• Om aktieägaren är en juridisk person måste registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas   
 formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren poströstar genom ombud. 
 
Observera  
Poströstningsformuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara Zinzino Nordic AB tillhanda 
senast måndagen den 28 juni 2021 vilket också är den tid poströst kan ändras eller återkallas. Handlingarna 
skickas till Zinzino Nordic AB (publ), ”Årsstämma”, Hulda Mellgrens gata 5, 421 32 Västra Frölunda, Sverige,  
eller via e-post till aktier@zinzino.com. Ange ”Årsstämma Zinzino Nordic AB” i ämnesraden.

För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelsen.

Telefonnummer E-post

Ort och datum

Namnteckning

Namnförtydligande



2 Val av ordförande vid stämman

Val av Hans Jacobsson från Zinzino AB (publ) till stämmans ordförande

3 Upprättande och godkännande av röstlängd

4 Godkännande av dagordningen

5 Val av Fredrik Nielsen och Staffan Hillberg som  justeringsmän

6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

8a Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning

8b Beslut om fördelning av de till årsstämmans förfogande stående vinstmedlen 

8c Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

9 Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter

10 Beslut om arvoden till styrelsens ledamöter och revisor

11 Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande

ÅRSSTÄMMA I ZINZINO NORDIC AB (PUBL)  
DEN 29 JUNI 2021
Svarsalternativen nedan avser styrelsens respektive valberedningens framlagda förslag vilka framgår  
av kallelsen till årsstämman.

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej



12a Beslut om antagande av ny bolagsordning

12b Beslut om stegvis versamhetsövergång

13
Bemyndigande till styrelsen, eller den styrelsen i sitt ställe utser, att vidta de smärre 
justeringar i vid stämman fattade beslut som kan visa sig nödvändiga för registrering  
av beslut hos Bolagsverket.

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej


