
 

Årsstämman den 29 juni 2021 - anmälan och blankett för poströstning 
enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och 
föreningsstämmor  

 
Poströst ska vara Reguity Group AB (publ) tillhanda senast måndagen den 28 juni 
2021 kl. 23.59 CET.  
 
Digital poströstning 
En e-post med anmälningslänk för digital poströstning skickas till samtliga aktieägare 1 
vecka innan stämman på de e-postadresser som är registrerade i bolagets aktiebok för 
envar ägare, se därför till att uppdatera de registrerade uppgifterna. Den aktieägare som är 
osäker på vilken e-postadress som anmälts/registrerats kan kontakta kundtjänst på tel 
0770-22 00 80. Anmälan för digital röstning görs genom att klicka på anmälningslänken. 
Digital röstning görs genom att logga in och öppna länken med röstningsformulär och rösta 
ja eller nej på de frågor som stämman ska behandla enligt det underlag som följer nedan. 
För att aktieägare ska kunna utöva rösträtt vid årsstämman digitalt förutsätts genomförande 
av röstning senast måndagen den 28 juni 2021. 
 
Poströstning med denna blankett 
Som ett alternativ till digital poströstning kan ”vanlig” poströstning göras med detta formulär 
som bolaget tillhandahåller via sin hemsida https://golfstar.se/for-aktieagare/ samt på 
bolagets kontor.  
 

Så här gör du för att poströsta med blanketten 

• Fyll i uppgifterna nedan 

• Rösta ja eller nej (dvs kryssa för ja eller nej) på de frågor som behandlas av 

årsstämman och som anges under rubriken ”Poströstning” nedan. Om inget av 

alternativen ja eller nej är ifyllt för någon fråga räknas detta som att aktieägaren avstått 

från att rösta i aktuell fråga. Om aktieägaren har ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text 

är rösten (d.v.s. 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 kan komma att lämnas utan avseende. 

• Skriv ut, underteckna och skicka formuläret med e-post till info@reguity.com eller med 

post till Reguity Group AB (publ), Kungstorget 14, SE-411 10 Göteborg. Det kompletta 

röstformuläret ska vara Reguity tillhanda senast måndagen den 28 juni 2021. 

• 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 

https://golfstar.se/for-aktieagare/,från
mailto:info@reguity.com


avges av en ställföreträdare för en juridisk person är det ställföreträdaren som ska 

underteckna.  

• Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas röstformuläret. 

Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida https://golfstar.se/for-aktieagare/. 

Om aktieägaren är en juridisk person ska även registreringsbevis eller annan 

behörighetshandling biläggas.  

 
Nedan angiven aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för samtliga sina 
aktier i GolfStar Nordic AB (publ), 556534-0261 (”Bolaget”), vid årsstämma tisdagen den 29 
juni 2021. Rösträtten utövas på sätt framgår av markerade svarsalternativ nedan.   
 

Aktieägares namn Personnummer/organisationsnummer 

  

 
I förekommande fall försäkrar undertecknad (om undertecknaren är ställföreträdare för 
juridisk person) sig vara behörig att avge denna poströst för aktieägaren och att 
poströstens innehåll stämmer överens med aktieägarens beslut respektive (om 
undertecknaren företräder aktieägaren enligt fullmakt) att fullmakten inte är återkallad. 
 
Ort  Datum 

  

Namnteckning Namnförtydligande 

  

Telefonnummer E-postadress 

  

 
 

Poströstning  

Svarsalternativen nedan avser styrelsens respektive andra framlagda förslag vilka framgår 

av kallelsen till årsstämman respektive av den framlagda årsredovisningen samt på 

bolagets hemsida. 

1. Val av ordförande på stämman 

Christer Brantheim  JA [  ]  NEJ [  ] 

2. Upprättande och godkännande av röstlängd 

  JA [  ]  NEJ [  ] 
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3. Godkännande av dagordning 

  JA [  ]  NEJ [  ] 

4. Val av en justeringsman 

Tony Trigell  JA [  ]  NEJ [  ] 

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 

  JA [  ]  NEJ [  ] 

6. Framläggande av årsredovisning för 2020 och revisionsberättelse 

  JA [  ]  NEJ [  ] 

7. a) Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen  

  JA [  ]  NEJ [  ] 

7. b) Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda 

balansräkningen   

  JA [  ]  NEJ [  ] 

7. c) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören 

7.1 Stefan Eriksson           JA [  ]      NEJ [  ] 

7.2 Tony Trigell             JA [  ]      NEJ [  ] 

7.3 Stephan Frank           JA [  ]      NEJ [  ] 

8. Fastställelse av arvoden åt styrelse och revisor  

8.1 Arvode till styrelsen   JA [  ]  NEJ [  ] 

8.1 Arvode till revisorn  JA [  ]  NEJ [  ] 

9. Val av styrelseledamöter och av revisor  

Val av styrelse (omval) 

9.1 Stefan Eriksson           JA [  ]      NEJ [  ] 

9.2 Tony Trigell           JA [  ]      NEJ [  ] 

9.3 Stephan Frank           JA [  ]      NEJ [  ] 

Val av revisor (omval) 

9.5 Fredrik Lundberg, R3                  JA [  ]      NEJ [  ] 

10. Styrelsens förslag till riktad kvittningsemission  

    JA [  ]  NEJ [  ] 

11. Styrelsens förslag till emissionsbemyndigande  

    JA [  ]  NEJ [  ] 



Aktieägaren vill att beslut avseende nedan angiven punkt/punkter enligt formuläret 
ovan     ska anstå till fortsatt bolagsstämma (ifylls endast om aktieägaren har sådant 
önskemål).  

Ange punkt eller punkter (använd siffror): 

 

 

 


