FORMULÄR FÖR POSTRÖSTNING
Nedanstående aktieägare avger härmed röster i enlighet med Bilaga 1 vid extra bolagstämma i Alelion Energy
Systems AB, org. nr 556710-7916, fredagen den 18 september 2020.
Aktieägare
Aktieägarens namn:

Person- eller organisationsnummer:

Antal aktier i Alelion Energy Systems AB:

Telefonnummer dagtid:

Datum:

Namnförtydligande:

Underskrift:

Om formuläret ställs ut av en juridisk person ska formuläret undertecknas av behörig(a) firmatecknare samt kopia
av registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling för utländsk juridisk person, bifogas.
Formuläret samt eventuella behörighetshandlingar ska skickas till Alelion Energy Systems AB, Att. Peter Nyström,
Sörredsbacken 4, 418 78 Göteborg eller per e-post: info@alelion.com.
I Bilaga 1 ska rösterna avges. 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 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. För fullständiga
beslutsförslag, vänligen se kallelsen till stämman och fullständiga förslag på www.alelion.com.
Vid frågor, vänligen kontakta Peter Nyström på e-postadress info@alelion.com eller telefonnummer +46(0) 730 70
19 69.
Vänligen observera att insändandet av detta formulär gäller som anmälan till stämman. En förutsättning för att en
poströst ska beaktas är att den aktieägare som har avgett rösten är införd i aktieboken på avstämningsdagen för
stämman. Aktieägare som valt att förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn
hos Euroclear Sweden AB i enlighet med vad som föreskrivs i kallelsen.
Om aktieägare önskar utöva sin rösträtt genom poströstning före extra bolagsstämman ska komplett formulär
kommit bolaget till handa senast måndagen den 14 september 2020.
Formuläret för poströstning kan återkallas genom skriftligt meddelande till Alelion Energy Systems AB (publ) på
adress enligt ovan eller via e-post: info@alelion.com, senast torsdagen den 17 september 2020. Därefter kan en
poströst endast återkallas genom att aktieägaren närvarar vid stämman, själv eller genom ombud.

Bilaga 1 följer på nästa sida
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Bilaga 1 till Formulär för poströstning
Aktieägare

Aktieägarens namn

Person- eller organisationsnummer

Nedanstående röster avges av aktieägaren ovan för beslutspunkterna på extra bolagsstämman i Alelion Energy
Systems AB (publ), org. nr 556710-7916, fredagen den 18 september 2020, enligt de beslutsförslag, i
förekommande fall, som framgår av kallelsen till extra bolagsstämman.
4. Godkännande av dagordningen

Ja 

Nej 

Ja 

Nej 

Ja 

Nej 

Ja 

Nej 

6. Prövning av om stämman blivit i behörig ordning sammankallad
7. Beslut om ändring av bolagsordning
8. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av
aktier och teckningsoptioner.

9. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av ytterligare aktier och
teckningsoptioner vid överteckning (övertilldelningsoption)

Ja 

Nej 
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