NOTICE OF PARTICIPATION AND ADVANCE VOTING FORM
by postal voting in accordance with section 22 of the Act (2020:198) on
temporary exceptions to facilitate the execution of general meetings in
companies and other associations.
___________________________
The advance voting form must be received by the Company no later than on
Thursday 15 April 2021.
The following shareholder hereby notifies the Company of its participation and
exercise its voting rights for all of the shareholder’s shares in Urb-it AB (publ). reg.
nr 556959-9755, at the Annual General Meeting on Friday 16 April 2021. The
voting rights are exercised in accordance with what is stipulated in this advance
voting form.
Shareholder

Social security nr/registration nr

Declaration (if the signee is representing a shareholder who is a legal entity): The
signee is a director, CEO or authorized signatory for the shareholder and I declare that I am
authorized to cast this advance vote on behalf of the shareholder and that the contents of
this advance vote corresponds with the shareholder’s decisions.
Declaration (if the signee is representing the shareholder by proxy): The signee
declares that the attached proxy corresponds with the original and that it has not been
withdrawn.

Place and date

Signature

Name in clear script

Phone number

E-mail
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Instructions for advance voting


Fill in all the information above



Select your chosen answers below



Print, sign and send the form to Urb-it AB, Birger Jarlsgatan 57 A, 7th floor,
113 56 Stockholm. A filled out and signed form may also be submitted
electronically by sending it by e-mail to bolagsstamma@urbit.com.



If the shareholder is a natural person who casts its advance vote
personally, it is the shareholder who shall sign at Signature above. If the
advance vote is being cast by proxy for the shareholder, it is the proxy who
shall sign. If the advance vote is being cast by a representative for a legal
entity, it is the representative who shall sign.



If the shareholder votes in advance by proxy, a signed and dated power of
attorney shall be enclosed to the form. Forms of power-of-attorney are
available on the Company’s website, https://urbit.com/sv/for-investors/. If
the power-of-attorney is issued by a legal entity, a verified copy of the
registration certificate or an equivalent authority document for the legal
entity must be appended. The power-of-attorney and the registration
certificate may not be older than one year. However, a longer period of
validity may be specified on the power-of-attorney (although no longer than
five years from the date of issue).



Please note that a shareholder whose shares are registered in the
name of a nominee must have their shares owner-registered in order
to vote. Please see the notice for the Annual General Meeting for more
information.

The shareholder cannot leave other instructions in the advance voting form other
than to select one of the options for the respective items below. If the shareholder
does not wish to vote in a specific matter, please do not select an option for that
item. If the shareholder has made its vote conditional or provided other instructions,
or changed or added information to the form, the vote (i.e the advance vote in its
entirety) will be void. Only one form per shareholder will be valid. If more than one
form is received from the same shareholder, only the form with the most recent
dating will be taken into account. If two forms with the same dating are received
from the same shareholder, only the form last received by the Company will be
taken into account. Incomplete or incorrectly completed forms may be disregarded.
The advance voting form and any authorization documents must be received by
the Company no later than on Thursday 15 April 2021. An advance vote may be
withdrawn by informing the Company at the address or e-mail address above no
later than on Thursday 15 April 2021.
Please see the Annual General Meeting notice and other general meeting
documents on Urb-it AB’s website for the complete proposals for resolution.
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For information on how your personal data is processed, please see
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy-notice-bolagsstammorengelska.pdf.
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ANNUAL GENERAL MEETING OF URB-IT AB (PUBL) ON FRIDAY 16 APRIL
2021
The answer options below refer to the proposals set out in the notice convening the
Annual General Meeting and provided on the Company’s website.

ITEM

2. Election of Chair of the meeting

3. Preparation and approval of voting list

4. Approval of the agenda

Yes

No

Yes

No

Yes

No

Yes

No

Yes

No

Yes

No

Yes

No

Yes

No

Yes

No

Yes

No

5. Election of one or two persons to approve the minutes
5.i Astrid Jonason

5.ii Mikael Skaj

6. Examination of whether the meeting has been duly
convened

8. Resolution on:
8 a) adoption of the profit and loss account and balance sheet,
and also the consolidated profit and loss account and
consolidated balance sheet

8 b) allocation of the Company’s results in accordance with the
adopted balance sheet

8 c) discharge from liability towards the Company for the
Directors and the CEO
8 c).i Lage Jonason (Chair)

8 c).ii Andrea Rosengren (Director)
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8 c).iii Fredrik Warstedt (Director)

8 c).iv Anna Wikner (Director)

8 c).v Johan Englund (Director)

8 c).vi Stefan Sånnell (Director)

8 c).vii Kevin Kviblad (CEO)

9. Resolution on number of Directors and number of auditors

10. Resolution on Director’s fees and auditor’s fees

Yes

No

Yes

No

Yes

No

Yes

No

Yes

No

Yes

No

Yes

No

Yes

No

Yes

No

Yes

No

Yes

No

Yes

No

Yes

No

Yes

No

11. Election of Directors and auditor
11.i Lage Jonason (Chair)

11.ii Andrea Rosengren (Director)

11.iii Fredrik Warstedt (Director)

11.iv Anna Wikner (Director)

11.v Johan Englund (Director)

11.vi Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (Auditor)

12. Resolution on issue authorisation
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The shareholder requests that a resolution in one or some of the items on the
proposed agenda are deferred to a continued general meeting.
(Is only filled out if the shareholder has such a request)

Specify which item or items.
(Use numbers):
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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 bolaget tillhanda senast torsdagen den 15 april 2021.
Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för
aktieägarens samtliga aktier i Urb-it AB (publ), org. nr 556959-9755, vid
årsstämman fredagen den 16 april 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
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Instruktioner för poströstning


Fyll i samtliga uppgifter ovan



Markera valda svarsalternativ nedan



Skriv ut, underteckna och skicka formuläret till Urb-it AB, Birger Jarlsgatan
57 A 7 tr, 113 56 Stockholm. Ifyllt och undertecknat formulär kan även
inges
elektroniskt
och
ska
då
skickas
med
e-post
till
bolagsstamma@urbit.com.



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 en skriftlig
undertecknad och daterad fullmakt biläggas förhandsröstningsformuläret.
Fullmaktsformulär
finns
att
hämta
på
bolagets
webbplats,
https://urbit.com/sv/for-investors/. Fullmaktsformuläret kan också erhållas
hos bolaget på ovan angivna postadress. För juridisk person ska bestyrkt
kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den
juridiska personen bifogas förhandsröstningsformuläret. Registreringsbevis
och fullmakt får inte vara äldre än ett år. Vad gäller fullmakten kan
emellertid en längre giltighetstid ha angivits i den (dock högst fem år från
utfärdandet)



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 årsstämman

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 bolaget tillhanda senast torsdagen den 15 april 2021. Förhandsröst kan
återkallas
fram
till
och
med
torsdagen
den
15
april
2021
genom att kontakta bolaget på ovan angivna post- eller e-postadress.
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För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelsen och övriga
stämmohandlingar på Urb-it AB:s webbplats, https://urbit.com/sv/for-investors/.
För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.
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ÅRSSTÄMMA I URB-IT AB (PUBL) FREDAGEN DEN 16 APRIL 2021
Svarsalternativen nedan avser de framlagda förslag som anges i kallelsen till
årsstämman och som tillhandahålls på bolagets webbplats.

BESLUTSPUNKT

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

5. Val av en eller två justerare
5.i Astrid Jonason

5.ii Mikael Skaj

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

8. Beslut om:
8 a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

8 b) dispositioner beträffande resultatet enligt den fastställda
balansräkningen

8 c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande
direktör
8 c).i Lage Jonason (ordförande)

8 c).ii Andrea Rosengren (ledamot)

8 c).iii Fredrik Warstedt (ledamot)
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8 c).iv Anna Wikner (ledamot)

8 c).v Johan Englund (ledamot)

8 c).vi Stefan Sånnell (ledamot)

8 c).vii Kevin Kviblad (verkställande direktör)

9. Beslut om antal styrelseledamöter och antal revisorer och
revisorssuppleanter

10. Beslut om fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

11. Val av styrelseledamöter och revisorer samt eventuella
revisorssuppleanter
11.i Lage Jonason (ordförande)

11.ii Andrea Rosengren (ledamot)

11.iii Fredrik Warstedt (ledamot)

11.iv Anna Wikner (ledamot)

11.v Johan Englund (ledamot)

11.vi Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (revisor)

12. Beslut om emissionsbemyndigande
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Aktieägaren vill att beslut under en eller flera punkter i formuläret ovan ska
anstå till fortsatt bolagsstämma
(Ifylls endast om aktieägaren har ett sådant önskemål)

Ange punkt eller punkter
(Använd siffror):
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