
   

 

 

 

 

 

FORMULÄR FÖR POSTRÖSTNING 
Nedan anges hur aktieägaren ___________________________, person- eller 

organisationsnummer _________________________________, röstar för beslutspunkterna vid 

årsstämma den 28 april 2020 i Corem Property Group AB (publ), org. nr 556463-9440. 

 

2. Val av ordförande vid stämman. 

Ja □  Nej □ 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 

Ja □  Nej □ 
4. Godkännande av dagordningen. 

Ja □  Nej □ 
5. Val av en eller två justerare. 

Ja □  Nej □ 
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 

Ja □  Nej □ 
8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt 
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning. 

Ja □  Nej □ 
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen. 

Ja □  Nej □ 
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. 

Styrelseledamot Patrik Essehorn:  Ja □  Nej □ 
Styrelseledamot Christina Tillman:  Ja □  Nej □ 

Styrelseledamot Fredrik Rapp:    Ja □  Nej □ 
Styrelseledamot Rutger Arnhult:   Ja □  Nej □ 
Styrelseledamot Jan Sundling:   Ja □  Nej □ 
Styrelseledamot Carina Axelsson:  Ja □  Nej □ 

Verkställande direktör Eva Landén:  Ja □  Nej □ 
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och 
revisorssuppleanter. 

Fastställande av antalet styrelseledamöter:      Ja □  Nej □ 
Fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter: Ja □  Nej □ 
12. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor eller revisorer. 

Fastställande av arvode till styrelsen:    Ja □  Nej □ 
Fastställande av arvode till revisor eller revisorer: Ja □  Nej □ 
13. Val av styrelse samt revisor eller revisorer. 

Omval av Patrik Essehorn:       Ja □  Nej □ 
Omval av Christina Tillman:       Ja □  Nej □ 

Omval av Fredrik Rapp:         Ja □  Nej □ 
Omval av Rutger Arnhult:       Ja □  Nej □ 
Nyval av Katarina Klingspor:       Ja □  Nej □ 
Nyval av Magnus Uggla:        Ja □  Nej □ 
Omval av Patrik Essehorn (styrelseordförande):  Ja □  Nej □ 

Omval av Ernst & Young Aktiebolag:     Ja □  Nej □ 



   

 

 

 

 

 

 

 SID 2 AV 2 

 

14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. 

Ja □  Nej □ 
15. Beslut avseende valberedningens sammansättning. 

Ja □  Nej □ 
16. Beslut om ändring av bolagsordningen. 

Ja □  Nej □ 
17. Beslut om minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier och 
fondemission. 

Ja □  Nej □ 
18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier. 

Ja □  Nej □ 
19. Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta bolagets egna aktier. 

Ja □  Nej □ 
20. Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten. 

Ja □  Nej □ 

 
Vid eventuella avvikelser från kallelsen till årsstämman är det alltid kallelsen som gäller. 
 
Vänligen notera att det inte är möjligt att lämna fler svar än ett eller att villkora svar. 

Vänligen notera att om svar utelämnas anses aktieägaren ha avstått från att rösta i aktuell 

fråga. I förekommande fall ankommer det på ordföranden vid årsstämman att avgöra om 

aktieägarens inställning i de frågor som poströsten avser går att fastställa. 

 
Formulär i original måste vara bolaget tillhanda senast den 24 april 2020 och skickas via 

post till adress Corem Property Group AB, Box 56085, 102 17 Stockholm eller via e-post till 

info@corem.se. Den som företräder en juridisk person ska förete registreringsbevis (eller 

motsvarande behörighetshandling) som utvisar att de personer som har undertecknat 

formuläret är behöriga firmatecknare för aktieägaren. 

 
Vänligen notera att separat anmälan om aktieägares deltagande vid årsstämman ska ske 

enligt kallelsen. Ingivande av poströst gäller därmed inte som anmälan till årsstämman. 

Ort:   

Datum:   

Aktieägares namn:  Aktieägares person- eller 

organisationsnummer: 

   

      

   

Aktieägares namnteckning:   

 

 Namnförtydligande: 
. 


