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FORMULÄR FÖR ANMÄLAN OCH POSTRÖSTNING TILL 

ÅRSSTÄMMA I CENTER FOR TRANSLATIONAL RESEARCH SWEDEN AB DEN 18 MAJ 2021 

 
Formuläret ska vara Center for Translational Research Sweden AB tillhanda senast måndagen den 17 
maj 2021. 
 
Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier 
i Center for Translational Research Sweden AB, org.nr 559054-4903, vid årsstämma tisdag den 18 maj 
2021. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan. 
 
Aktieägarens namn  Personnummer/organisationsnummer 
 
 

  

Telefonnummer  E-post 
 
 

  

Ort och datum 
 
 

 

Namnteckning 
 
 
Namnförtydligande 
 
 
 
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 Center for Translational 

Research Sweden AB, ”Årsstämma 2021”, Dag Hammarskjölds väg 10 B 75237 Uppsala. Ifyllt 
och undertecknat formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till 
bengt.dahlstrom@ctc-ab.se. 

- Om aktieägaren är en fysisk person som förhandsröstar personligen är det aktieägaren själv 
som ska skriva sin namnteckning 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 fullmakt biläggas formuläret. Om 
aktieägaren är en juridisk person måste registreringsbevis eller annan behörighetshandling 
biläggas formuläret.  

 
Ytterligare information om poströstning 
 
Styrelsen i Center for Translational Research Sweden AB har beslutat att aktieägarna i Center for 
Translational Research Sweden AB vid årsstämman tisdagen den 18 maj 2021 enbart ska kunna utöva 
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sin rösträtt via post och e-post enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta 
genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. 
 
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 lämna utan avseende. 
 
Poströstningsformuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara Center for 
Translational Research Sweden AB tillhanda senast måndagen den 17 maj 2021. Poströst kan 
återkallas fram till och med måndagen den 17 maj 2021 genom att kontakta Center for 
Translational Research Sweden AB via e-post bengt.dahlstrom@ctc-ab.se eller via post till Center 
for Translational Research Sweden AB, ”Årsstämma 2021”, Center for Translational Research 
Sweden AB. 
 
För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelsen till årsstämman.  
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Aktieägarens namn:  

 
 
Årsstämma i Center for Translational Research Sweden AB den 18 maj 2021 
 
Svarsalternativen nedan avser styrelsens framlagda förslag vilka framgår av kallelsen till årsstämman. 
 
1. Stämmans öppnande 

2. Val av ordförande vid stämman 

Ja  Nej  

3. Upprättande och godkännande av röstlängd 

Ja  Nej  

4. Val av två justeringsmän 

Bengt Dahlström  Anders Millerhovf 

Ja  Nej   Ja  Nej  

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 

Ja  Nej  

6. Godkännande av dagordningen 

Ja  Nej  

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse  

8. a.  Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning 

Ja  Nej  

8. b.  Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen 

Ja  Nej  

8. c.  Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören 

Ansvarsfrihet för styrelseledamoten och styrelseordföranden Bengt Dahlström 

Ja  Nej  

Ansvarsfrihet för styrelseledamoten Folke Sjöberg 

Ja  Nej  

Ansvarsfrihet för styrelseledamoten Peter Weiderman 

Ja  Nej  

Ansvarsfrihet för styrelsesuppleanten Mats Lindquist 

Ja  Nej  
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Aktieägarens namn:  

 

Ansvarsfrihet för styrelsesuppleanten Anders Millerhovf 

Ja  Nej    

Ansvarsfrihet för verkställande direktör Mats Lindquist 

Ja  Nej  

9. Beslut om antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 

Ja  Nej  

10. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 

Omval av Bangt Dahlström som styrelseledamot 

Ja  Nej  

Omval av Peter Weiderman som styrelseledamot 

Ja  Nej  

Omval av Folke Sjöberg som styrelseledamot 

Ja  Nej  

Nyval av Hans Andreasson som styrelseledamot 

Ja  Nej  

11. Val av revisor 

Omval av Lars Johan Valfrid Grahn som bolagets revisor. 

Ja  Nej  

12. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor 

Arvode till styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 

Ja  Nej  

Arvode till revisorn 

Ja  Nej  

13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av B-aktier 

Ja  Nej  
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Aktieägarens namn:  

 

14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av teckningsoptioner 
inom ramen för optionsprogram för ledande befattningshavare 

Ja  Nej  

15. Beslut om uppdelning av aktier 

Ja  Nej  

16. Beslut om ändring av bolagsordningen 

Ja  Nej  

17. Stämmans avslutande 

 

Aktieägaren vill att beslut under en eller flera punkter i formuläret ovan ska anstå till fortsatt 
bolagsstämma (ifyll endast om aktieägaren har sådant önskemål). 
 
Ange punkt eller punkter, med siffror: 
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