CLEAN MOTION AB - FORMULÄR FÖR POSTRÖSTNING
Clean Motion tillhanda senast tisdag den 28 juni 2022.
Styrelsen i Clean Motion AB har beslutat att aktieägarna i Clean Motion AB vid årsstämman
2022 ska kunna utöva sin rösträtt via post och e-post enligt 3 § lagen (2020:198) om
tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.
Aktieägare, som önskar att delta i årsstämman, skall dels vara införd i den av Euroclear
Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken den 21 juni 2022 och dels anmäla sitt
deltagande till bolaget under adress: Clean Motion AB, ”Årsstämma” Strandvägen 12, SE443 32 Lerum, eller via e-post till info@cleanmotion.se senast den 25 juni 2022. Vid
anmälan skall namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer
(dagtid) samt aktieinnehav anges.
Om aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud skall skriftlig, daterad fullmakt,
utfärdas för ombudet. Fullmaktsformulär finns tillgänglig på www.cleanmotion.se.
Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för årsstämman, om inte i
fullmakten anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmakten i
original bör insändas till bolaget på ovan angivna adress så att bolaget erhåller fullmakten
senast den 28 juni 2022. Om fullmakten är utfärdad av en juridisk person, skall en bestyrkt
kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling sändas till bolaget.
Observera att aktieägare som företräds genom fullmakt också måste anmäla sig enligt
ovan.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i
årsstämman, ha registrerat aktierna i eget namn hos Euroclear. Sådan inregistrering skall
vara verkställd senast den 21 juni 2022 och skall därför begäras hos förvaltaren i god tid
före detta datum. Observera att aktieägare får utöva sin rösträtt endast genom röstning på
förhand enligt nedanstående rutin.
Aktiägarens namn

Personnumer/organisationsnummer

Telefonnummer

E-post

Namnteckning

Namnförtydligande

Ort och datum

För att poströsta, gör så här:
•
•
•

Fyll i aktieägarens uppgifter ovan
Markera valda svarsalternativ nedan för hur aktieägaren vill rösta
Skriv ut, fyll i, underteckna och skicka formuläret i original till Clean Motion AB,
Märk ”Årsstämma”, via e-post till info@cleanmotion.se eller Strandvägen 12, 443
32, Lerum, senast den 28 juni 2022.

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. poströstningen 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 samt formulär utan giltiga behörighetshandlingar kan komma
att lämnas utan avseende.
För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelse och förslag på Clean Motions
hemsida. Beslutsförslagen i kallelsen kan komma att ändras eller dras tillbaka. Clean
Motion kommer att offentliggöra sådana justeringar genom pressmeddelande och
aktieägaren har rätt att efter sådan ändring ge in ett nytt formulär.

Årsstämma i Clean Motion AB den 30 juni 2022
Svarsalternativen nedan avser styrelsens, valberedningens respektive aktieägares
framlagda förslag vilka framgår av kallelsen till årsstämman.
2. Val av ordförande vid årsstämman
Ja ☐ Nej ☐
4. Val av en eller två justeringspersoner
Ja ☐ Nej ☐
5. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad
Ja ☐ Nej ☐
6. Godkännande av dagordningen
Ja ☐ Nej ☐
9. Beslut om
a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
Ja ☐ Nej ☐
b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen
Ja ☐ Nej ☐
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
Ja ☐ Nej ☐
10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
Ja ☐ Nej ☐
11. Val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer
Ja ☐ Nej ☐

