FORMULÄR FÖR POSTRÖSTNING

Enligt lag om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor har
styrelsen i ACROUD AB (org.nr. 556693-7255) (''Bolaget'') beslutat att årsstämman 2021 ska hållas med
enbart poströstning.
Aktieägare som vill delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken tisdagen den 11 maj 2021, dels anmäla sig hos Bolaget genom att skicka in komplett
poströstningsformulär och, i förekommande fall, fullmakter, registreringsbevis och andra motsvarande
behörighetshandlingar till nedan post- eller e-postadress. Komplett poströstningsformulär, inklusive
bilaga 1, och eventuella bilagda behörighetshandlingar ska ha kommit in till Bolaget på nedan angivna
post- eller epostadress senast onsdagen den 19 maj 2021.
Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i
Bolaget vid årsstämman torsdagen den 20 maj 2021. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av de
markerade svarsalternativ som framgår av bilaga 1 nedan.

Aktieägarens namn och personnummer eller
organisationsnummer:

Adress:

E-post och telefonnummer:

Formuläret ska returneras till:
Advokatfirma DLA Piper Sweden KB,
"ACROUD AB Årsstämma"
Box 7315
103 90 Stockholm
eller
info@acroud.com

Personnummer/organisationsnummer MÅSTE anges för att identifiera dig som aktieägare.

Om aktieägaren är en juridisk person måste registeringsbevis eller annan motsvarande
behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren poströstar genom ombud.
Registrering av aktier i eget namn (om aktierna är förvaltarregisterade) måste ha skett senast fredagen den
14 maj 2021. Instruktioner om detta finns i kallelsen till årsstämman.

BILAGA 1
Aktieägaren ges i nedan formulär möjlighet att för varje förslag rösta antingen JA eller NEJ eller genom att
markera alternativet "FORTSATT STÄMMA" begära att beslut i ett ärende ska anstå till en fortsatt
bolagsstämma. Aktieägare får inte lämna andra instruktioner än att markera ett av de nedan angivna
svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda
instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är rösten ogiltig.
Ett beslut i ett ärende ska anstå till en fortsatt bolagsstämma om bolagsstämman beslutar om det eller om
ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i Bolaget begär det. Då ska styrelsen fastställa tidpunkten för
den fortsatta stämman med iakttagande av den tidsbegränsning som gäller för vissa ärenden enligt 7 kap. 14
§ andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). En sådan fortsatt bolagsstämma får inte hållas med enbart
poströstning.
Om aktieägaren vill avstå från att rösta i något ärende och inte heller vill begära att ärendet anstår till fortsatt
bolagsstämma ska inget svarsalternativ i det ärendet markeras. Endast ett formulär per aktieägare kommer att
beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det senast daterade formuläret att beaktas. Om två eller
fler 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.
Komplett poströstningsformulär inklusive bilaga 1 och eventuella bilagda behörighetshandlingar ska vara
Bolaget tillhanda senast den 19 maj 2021. Poströst kan återkallas fram till och med den 19 maj 2021 genom
att meddela detta per e-post till info@acroud.com. Efter den 19 maj 2021 kan poströst inte återkallas.
För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelse på Bolagets webbplats, www.acroud.com.
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns
tillgänglig på Euroclears hemsida www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammorsvenska.pdf.
Svarsalternativen nedan avser styrelsens framlagda förslag (vilka framgår av kallelsen till årsstämman), om
inte annat framgår av formuläret nedan.

JA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Stämman öppnas
Val av ordförande vid stämman
Upprättande och godkännande av röstlängd
Godkännande av förslaget till dagordning
Val av justeringsman
Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelse
för Bolaget och koncernen
8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
9. Beslut om dispositioner av Bolagets vinst eller förlust enligt
den fastställda balansräkningen

NEJ

FORTSATT
STÄMMA

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande
direktör
1. Henrik Kvick (styrelseordförande)
2. Jonas Bertilsson (styrelseledamot)
3. Fredrik Rüdén (styrelseledamot)
4. Peter Åström (styrelseledamot)
5. Kim Mikkelsen (styrelseledamot)
6. Robert Andersson (verkställande direktör)
11. Beslut om fastställande av arvode åt:
1. Styrelsen samt ordförande och ledamöter i
Ersättningsskottet och Revisionsutskott
2. Revisorerna
12. Beslut om antalet styrelseledamöter
13. Val av styrelse och revisor:
1. Henrik Kvick (styrelseordförande)
2. Maria Andersson Grimaldi (styrelseledamot)
3. Jonas Strömberg (styrelseledamot)
4. Peter Åström (styrelseledamot)
5. Kim Mikkelsen (styrelseledamot)
6. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (revisor)
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om
nyemission
15. Stämman avslutas
Vänligen notera att Bolaget inte kan hållas ansvarigt för försening med inkommandet av materialet. Detta
formulär inklusive bilaga 1 och eventuella bilagda behörighetshandlingar ska vara Bolaget tillhanda senast
den 19 maj 2021 genom att skicka de begärda dokumenten med vanlig post till: Advokatfirma DLA Piper
Sweden KB, "ACROUD AB Årsstämma", Box 7315, 103 90 Stockholm eller med e-post (skannad kopia)
till info@acroud.com.
Datum:
Underskrift:
Namnförtydligande:

