
 

 

FORMULÄR FÖR POSTRÖSTNING - ÅRSSTÄMMA MYFC HOLDING AB (PUBL) 

I tabellen nedan anges hur undertecknad önskar rösta vid årsstämman i myFC Holding AB (publ), 
org. nr. 556942-1612, (”bolaget”) den 28 maj 2020.  

Fullständiga förslag till beslut i punkterna nedan framgår av kallelsen som finns tillgänglig på 
bolagets hemsida, www.myfc.se. 

Beslut Ja Nej 

2 Val av ordförande vid årsstämman ☐ ☐ 

3 Upprättande och godkännande av röstlängd ☐ ☐ 

4 Val av en eller två justeringsmän ☐ ☐ 

5 Prövning av om årsstämman blivit behörigen 
sammankallad 

☐ ☐ 

6 Godkännande av dagordning ☐ ☐ 

8 a Beslut om fastställande av resultaträkning och 
balansräkning samt koncernresultaträkningen och 
koncernbalansräkningen 

☐ ☐ 

8 b Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller 
förlust enligt den fastställda balansräkningen 

☐ ☐ 

8 c Beslut om ansvarsfrihet åt: 

 a) Tidigare styrelseledamoten och ordföranden Jörgen 
Lantto 

☐ ☐ 

 b) Tidigare styrelseledamoten Susanne Holmström ☐ ☐ 

 c) Styrelseledamoten och ordföranden Markus 
Hermanek  

☐ ☐ 

 d) Styrelseledamoten Lars Gullikson ☐ ☐ 

 e) Styrelseledamoten Alex Guy ☐ ☐ 



 

 

 f) Styrelseledamoten Per Svantesson ☐ ☐ 

 g) Tidigare verkställande direktören Björn Westerholm ☐ ☐ 

 h) Tidigare verkställande direktören Peter Friedrichsen ☐ ☐ 

9 Bestämmande av antalet styrelseledamöter och 
revisorer 

☐ ☐ 

10 Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och 
revisorerna 

☐ ☐ 

11 Val av styrelseledamöter och revisor 

 a) Markus Hermanek som styrelseledamot ☐ ☐ 

 b) Alex Guy som styrelseledamot ☐ ☐ 

 c) Klaus Juergen Wiemers som styrelseledamot ☐ ☐ 

 d) Johnny Bräster som styrelseledamot ☐ ☐ 

 e) Markus Hermanek som ordförande ☐ ☐ 

 f) Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB (PwC) som 
revisor med Magnus Lagerberg som huvudansvarig 
revisor 

☐ ☐ 

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

☐ ☐ 

13 Beslut om ändring av bolagsordning ☐ ☐ 

 

 

 



 

 

Aktieägares underskrift 
Aktieägarens namn/företagsnamn 

 

Antal aktier i Bolaget 

 

Personnummer/Födelsedatum/Organisationsnummer 

 

Telefonnummer 

 

E-mail 

 

Namnförtydligande (vid firmateckning) 

 

Ort och datum 

 

Namnteckning 

 

Det ifyllda och undertecknade formuläret för poströstning samt, i förekommande fall, relevanta 
behörighetshandlingar ska i god tid innan årsstämman skickas till Bolaget via post till 
Saltmätargatan 8A, 113 59 Stockholm eller via e-post till ulf.henning@myfc.se. Handlingarna ska 
vara Bolaget tillhanda senast den 27 maj 2020. Aktieägaren får inte förse poströsten med 
särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig.  

För att få poströsta inför årsstämman ska aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden 
AB förda aktieboken senast den 22 maj 2020 och dels anmäla sitt deltagande vid årsstämman 
på det sätt som föreskrivs i kallelsen. Om aktieägare som poströstat närvarar vid årsstämman, 
personligen eller genom ombud, förfaller poströsten. 


