
ANMÄLAN OCH FORMULÄR FÖR POSTRÖSTNING  

Nedanstående aktieägare anmäler sig och avger härmed röster för aktieägarens samtliga aktier vid 

extra bolagsstämma i Disruptive Pharma AB (publ), org.nr 559310-6361, (”Bolaget”) fredagen den 10 

december 2021. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade röstningsalternativ nedan.  

Aktieägare  

Aktieägarens namn: 
 
 
 

Person- eller organisationsnummer: 
 
 

Antal aktier i Disruptive Pharma AB (publ): 
 
 
 

Telefonnummer dagtid: 

Datum: 
 
 
 

Underskrift: Namnförtydligande: 
 
 

 

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.  

Ifyllt och undertecknat formulär samt eventuella behörighetshandlingar ska skickas till 

Disruptive Pharma AB (publ), Uppsala Science Park, 751 83 Uppsala eller via epost: 

stefan.strom@disruptivepharma.com. Poströstningsformuläret, med eventuella bilagda 

behörighetshandlingar, ska vara Bolaget tillhanda senast torsdagen den 9 december 2021. 

Aktieägaren kan inte rösta på annat sätt än genom att markera ett av de angivna 

röstningsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Om aktieägaren inte har markerat 

något svarsalternativ i en viss fråga anses aktieägaren ha avstått från att rösta i den frågan. 

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 lämnas utan 

avseende. För fullständiga beslutsförslag, vänligen se kallelsen och övriga handlingar till 

extrastämman på www.disruptivepharma.com.  

Vid frågor, vänligen kontakta Stefan Ström på e-postadress 

stefan.strom@disruptivepharma.com eller på telefon +46 708 651068.  

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 rösterna är 

införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen 

torsdagen den 2 december 2021.  

Formuläret för poströstning kan återkallas genom skriftligt meddelande till Disruptive Pharma 

AB (publ) på adress enligt ovan eller via e-post: stefan.strom@disruptivepharma.com, senast 

torsdagen den 9 december 2021. Därefter kan poströst inte återkallas. 

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som 

finns tillgänglig på Euroclears hemsida 

https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy_Notice_Boss_Final_SWE_30112020.pdf

. 



 

Extra bolagsstämma i Disruptive Pharma AB (publ) den 10 december 2021 

Svarsalternativen nedan avser styrelsens framlagda förslag som anges i kallelsen till stämman samt 

hålls tillgängliga på bolagets webbplats. 

1. Val av ordförande vid stämman 
Val av Marie Ehrling 

Ja Nej 

  

2. Upprättande och godkännande av röstlängd 
 

Ja Nej 

  

3. Val av en justeringsman 
Val av Peter Åsberg 

Ja Nej 

  

4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad 
 

Ja Nej 

  

5. Godkännande av dagordning 
 

Ja Nej 

  

6. Beslut om ändring av bolagsordningen 
Ändring av bolagets firma 
Ändring av ärenden på årsstämma § 9 

Ja Nej 

  

  

 

Aktieägaren vill att beslut under en eller flera punkter i formuläret ovan skall anstå till 
fortsatt bolagsstämma (ifylls endast om aktieägaren har ett sådant önskemål) 
 
Ange punkt eller punkter, använd siffror: 
 
 

 


