FORMULÄR FÖR POSTRÖSTNING PÅ ÅRSSSTÄMMA I GOODBYE KANSAS HOLDING AB (PUBL) DEN
15 JUNI 2021

Nedanstående aktieägare utövar rösträtten för samtliga sina aktier i Goodbye Kansas Holding AB (publ), org.nr
556974-1993 (”Bolaget”), vid årsstämman tisdagen den 15 juni 2021.

INFORMATION OM RÖSTBERÄTTIGAD
Aktieägarens namn (om privatperson) eller firmatecknares
namn

Personnummer

Aktieägarens namn (om juridisk person)

Organisationsnummer

Antal aktier

Telefonnummer

E-postadress

Ort och datum

Namnteckning

Det ifyllda och undertecknade formuläret med, i förekommande fall, aktuella behörighetshandlingar (t.ex.
registreringsbevis och fullmakt) måste vara Bolaget tillhanda senast fredagen den 11 juni 2021. Formuläret ska
skickas via post till Goodbye Kansas Holding AB (publ) ”Förhandsröstning”, Hammarbyterassen 3, 120 30
Stockholm. Detta formulär gäller som anmälan till årsstämman.
Observera att en eventuell omregistrering av förvaltarregistrerade aktier måste ske i god tid före den 7 juni 2021,
även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt genom poströstning. Bolaget kommer dock att godta
omregistrering av förvaltarregistrerade aktier som skett senast den 9 juni 2021.
I följande avsnitt kan aktieägaren ange hur den önskar rösta i ärenden som finns upptagna i förslaget till
dagordning i kallelsen till årsstämman. Val av svarsalternativet ”För” innebär i förekommande fall att aktieägaren
röstar ja till beslutsförslaget och val av svarsalternativet ”Emot” innebär i förekommande fall att aktieägaren
röstar nej till beslutsförslaget. Val av svarsalternativet ”Avstår” innebär i förekommande fall att aktieägaren
avstår från att rösta i ärendet. Aktieägaren kan inte villkora en röst eller lämna andra instruktioner till Bolaget
genom detta formulär. Om så sker är poströstningen i dess helhet ogiltig.
Aktieägare kan återkalla avgiven poströst genom skriftligt meddelande till Bolaget på e-postadressen
ir@goodbyekansas.com senast kl.16.00 måndagen den 14 juni 2021. Bolaget kommer endast att beakta ett
poströstningsformulär per aktieägare. Om aktieägare ger in fler än ett poströstningsformulär kommer Bolaget
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endast att beakta det senast daterade formuläret. Om två formulär har samma datering kommer Bolaget endast
att beakta det formulär som sist kommit Bolaget tillhanda. Bolaget förbehåller sig rätten att lämna ofullständigt
eller felaktigt ifyllt poströstningsformulär utan avseende.
Kallelsen till årsstämman, styrelsens förslag till beslut och övriga handlingar som Bolaget enligt
aktiebolagslagen ska tillhandahålla inför årsstämma finns tillgängliga på Bolagets hemsida
www.goodbyekansasholding.com, senast två veckor före årsstämman. Handlingarna kan skickas till de
aktieägare som så begär och uppger sin postadress.
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BESLUT

FÖR

EMOT

AVSTÅR

2. Val av ordförande vid årsstämman

☐

☐

☐

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

☐

☐

☐

4. Val av en eller flera justeringsmän

☐

☐

☐

5. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad

☐

☐

☐

6. Godkännande av dagordning

☐

☐

☐

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Per Anders Wärn

☐

☐

☐

Magnus Meyer

☐

☐

☐

Maria Grimaldi

☐

☐

☐

Malin Carlström

☐

☐

☐

9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn

☐

☐

☐

Per Anders Wärn (omval)

☐

☐

☐

Magnus Meyer (omval)

☐

☐

☐

Maria Grimaldi (omval)

☐
☐

☐
☐

☐
☐

8. Beslut om
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b) disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen
c) ansvarsfrihet
direktören

åt

styrelseledamöter

och

verkställande

10. Val av styrelse och revisor

Malin Carlström (omval)
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Omval av Per Anders Wärn som styrelsens ordförande

☐

☐

☐

Grant Thornton Sweden AB som revisor med Carl Niring som
huvudansvarig revisor

☐

☐

☐

11. Ändring av bolagsordningen i syfte att byta bolagskategori

☐

☐

☐

AKTIEÄGAREN VILL ATT BESLUT UNDER EN ELLER FLERA PUNKTER I FORMULÄRET SKA ANSTÅ TILL
FORTSATT BOLAGSSTÄMMA

Ifylls endast om aktieägaren har ett sådant önskemål.

Ange punkt eller punkter, använd endast siffor:
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