FORMULÄR FÖR POSTRÖSTNING VID ÅRSSTÄMMA I ISR IMMUNE
SYSTEM REGULATION HOLDING AB (PUBL)
Härmed anmäler sig nedanstående aktieägare till årsstämman i ISR Immune System Regulation
Holding AB (publ), org.nr 559026-7828, den 3 juni 2021 och utövar rösträtten för samtliga sina aktier i
ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) i enlighet med vad som anges i detta formulär
enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och
föreningsstämmor.

AKTIEÄGARE
Aktieägarens namn:

Personnummer/org.nr:

E-postadress:

Telefonnummer:

Ort och datum:

Namnteckning:

Namnförtydligande:

Detta formulär ska undertecknas av:
1. Om aktieägaren är en privatperson, antingen (i) denna person eller (ii) en annan person som är
behörig att underteckna på uppdrag av aktieägaren genom giltig fullmakt
(”fullmaktsinnehavare”) och
2. Om aktieägaren är en juridisk person, antingen (i) en behörig firmatecknare för denna juridiska
person eller (ii) en fullmaktsinnehavare för denna juridiska person.
Genom att underteckna detta formulär, försäkrar undertecknad följande (som tillämpligt):
•

•

Försäkran (om undertecknad är ett befullmäktigat ombud för en juridisk person): Jag,
undertecknad, är styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i aktieägaren och
försäkrar på heder och samvete att jag är behörig att poströsta på uppdrag av aktieägaren och
att röstens innehåll motsvarar aktieägarens beslut.
Försäkran (om undertecknad representerar aktieägare genom fullmakt): Jag,
undertecknad, försäkrar på heder och samvete att bilagd fullmakt motsvarar originalfullmakten
och att den inte har blivit återkallad.

VILLKOR OCH ANVISNINGAR FÖR POSTRÖSTNING
Gör såhär för att poströsta:
•
•
•

Fyll i aktieägarens uppgifter och underteckna formuläret,
Markera svarsalternativ på röstsedeln på efterföljande sida i detta formulär,
Skicka ifyllt formulär, original eller inskannad kopia, till ISR Immune System Regulation Holding
AB (publ), Retzius Väg 11, 171 65 Solna så att det är bolaget tillhanda senast onsdagen den 2
juni 2021.

För att poströst ska vara giltig ska ifyllt och undertecknat original eller inskannad kopia av denna sida
och röstsedeln på efterföljande sida i detta poströstformulär samt eventuella behörighetshandlingar
(t.ex. registreringsbevis och fullmakt för juridisk person) vara bolaget tillhanda på ISR Immune System
Regulation Holding AB (publ), Att: Årsstämma, Retzius Väg 11, 171 65 Solna alternativt via e-post till
info@israb.se senast onsdagen den 2 juni 2021.
Observera att den som önskar utöva sin rösträtt genom detta poströstformulär måste vara införd i den
av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är onsdagen den 26 maj 2021.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, förutom att anmäla sig till stämman genom att
avge sin poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen
av aktieboken per avstämningsdagen onsdagen den 26 maj 2021. Sådan omregistrering kan vara
tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg
som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast fredagen den 28
maj 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.
Svarsalternativ
På röstsedeln på efterföljande sida i detta formulär kan aktieägaren ange hur den önskar rösta i ärenden
som finns upptagna i förslaget till dagordning i kallelsen till årsstämman. Kallelsen innehåller
beslutsförslag till vissa av ärendena på den föreslagna dagordningen. Val av svarsalternativ:
•
•

”Ja” innebär i förekommande fall att aktieägaren röstar ja till beslutsförslaget som är inkluderat
i kallelsen.
”Nej” innebär i förekommande fall att aktieägare röstar nej till beslutsförslaget som är inkluderat
i kallelsen.

Om något svarsalternativ rörande ett visst ärende inte markeras avstår aktieägaren från att rösta i det
ärendet.
Beslut i ett ärende ska anstå till en fortsatt bolagsstämma om ägare till minst en tiondel av samtliga
aktier i bolaget röstar för att en fråga ska anstå. Styrelsen ska då fastställa en tidpunkt för den fortsatta
bolagsstämman med iakttagande av den tidsbegränsning som gäller för vissa ärenden enligt 7 kap. 14
§ andra stycket aktiebolagslagen.
Formulärens giltighet
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 kan komma att lämnas
utan avseende. Aktieägare kan återkalla avgiven poströst genom skriftligt meddelande till bolaget på
ovanstående adress.
Övrigt
För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelsen och bolagets webbplats. För information om hur
dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears
hemsida, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicybolagsstammor-svenska.pdf.

RÖSTSEDEL FÖR POSTRÖSTNING VID ÅRSSTÄMMA I ISR IMMUNE
SYSTEM REGULATION HOLDING AB (PUBL)
Aktieägarens namn:

Personnummer/org.nr:

Ärende på den föreslagna dagordningen
1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman (Monica Lagercrantz)
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av minst en justeringsman
a) val av Staffan Eriksson
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut
a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

Ja

Nej

b) om disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen, samt
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
i. Anders Milton (styrelseordförande)
ii. Hans Glise (styrelseledamot)
iii. Gunnar Jardelöv (styrelseledamot)
iv. Ola Winqvist (VD)
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
Val av styrelseledamöter samt styrelseordförande
Val av revisorer
Beslut om valberedningsinstruktion
Beslut om ändring av bolagsordningen
Beslut om emissionsbemyndigande
Stämmans avslutande

Aktieägare som vill att beslut under en eller flera punkter i formuläret ovan ska anstå till fortsatt
bolagsstämma kan ange detta nedan (fylls endast i om aktieägaren har ett sådant önskemål). Punkt(er):

