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FORMULÄR FÖR POSTRÖSTNING 

Enligt lag om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor har styrelsen i 
SinterCast Aktiebolag (publ), org.nr 556233-6494, (”SinterCast”) beslutat att ge aktieägarna möjlighet att utöva sin 
rösträtt genom poströstning före årsstämman 2020.  

Om aktieägare vill utöva sin rösträtt genom poströstning före årsstämman ska komplett formulär, inklusive 
eventuella bilagor, vara SinterCast tillhanda senast torsdag den 18 juni 2020 kl. 17.00.  

Observera att registrering av aktier i eget namn (om aktierna är förvaltarregistrerade) och anmälan till 
årsstämman måste ha skett senast tisdag den 16 juni 2020 även om aktieägaren väljer att poströsta innan 
stämman. Instruktioner om detta finns i kallelsen. 

Nedanstående aktieägare utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i SinterCast vid årsstämman 
den 23 juni 2020. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan. 

Aktieägarens namn Personnummer*/Organisationsnummer 

Telefonnummer E-post

Ort och datum 

Namnteckning 

Namnförtydligande 

* Avser enbart svenska medborgare och invånare

För att poströsta, gör så här: 

1. Fyll i aktieägarens uppgifter ovan (vänligen texta tydligt)
2. Markera nedan svarsalternativ för hur aktieägaren vill rösta
3. Skriv ut och underteckna ifyllt formulär (vid ”Namnteckning” ovan)
4. Skicka ifyllt formulär till SinterCast AB (publ), Kungsgatan 2, 641 30 Katrineholm (märk kuvertet

”Poströstning årsstämma 2020”). Alternativt, scanna ifyllt formulär och skicka det per e-post till:
agm.registration@sintercast.com

Om aktieägaren är juridisk person måste registreringsbevis eller annan motsvarande behörighetshandling biläggas 
det ifyllda formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren poströstar genom ombud. 

Registrering av aktier i eget namn (om aktierna är förvaltarregistrerade) och anmälan till årsstämman måste ha 
skett senast tisdag den 16 juni 2020 även om aktieägaren väljer att poströsta innan stämman. Instruktioner om 
detta finns i kallelsen. 

mailto:agm.registration@sintercast.com
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Ytterligare information om poströstning 

Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att markera ett av de nedan angivna svarsalternativen vid 
respektive punkt i formuläret. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, ändrat 
eller gjort tillägg i förtryckt text, är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig. 

Om aktieägaren vill avstå från att rösta i någon fråga ska inget svarsalternativ i den frågan markeras. 

Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det senast 
daterade formuläret att beaktas. Om två eller fler formulär har samma datering kommer endast det formulär som 
sist kommit SinterCast tillhanda att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas utan 
avseende. 

Om aktieägaren närvarar vid stämman (själv eller genom ombud) kommer poströsten inte räknas eftersom 
aktieägaren förutsätts utöva sina rättigheter genom sin närvaro vid stämman. 

Komplett poströstningsformulär, inklusive eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara SinterCast tillhanda 
senast torsdag den 18 juni 2020 kl. 17.00. Poströsten kan återkallas fram till och med torsdagen den 18 juni 2020 
kl.17.00 genom att meddela detta per e-post till agm.registration@sintercast.com. Efter torsdag den 18 juni 2020 
kl. 17.00 kan poströsten återkallas endast genom att aktieägaren närvarar vid stämman (själv eller genom ombud). 

För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelsen till årsstämman på www.sintercast.com. 

För information om hur personuppgifter behandlas, se kallelsen samt integritetspolicyn som är tillgänglig på 
Euroclears hemsida: 
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf 

Röstning 

Svarsalternativen nedan avser styrelsens respektive valberedningens framlagda förslag vilka framgår av kallelsen 
till årsstämman.  

4. Godkännande av dagordning
Ja ☐ Nej ☐

6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad
Ja ☐ Nej ☐

8a. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och 
koncernbalansräkning 
Ja ☐ Nej ☐

8b. 
Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt fastställd balansräkning (de 
disponibla vinstmedlen i moderbolaget om 81 601 992 kronor ska balanseras i ny räkning, 
ingen utdelning) 
Ja ☐ Nej ☐
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8c. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören (punkt 8c. i-vii 
nedan) 

8c. i Jan Åke Jonsson (styrelseordförande) 

Ja ☐ Nej ☐

8c. ii Robert Dover (styrelseledamot) 

Ja ☐ Nej ☐

8c. iii Caroline Sundewall (styrelseledamot) 

Ja ☐ Nej ☐

8c. iv Jun Arimoto (styrelseledamot) 

Ja ☐ Nej ☐

8c. v Lars Hellberg (styrelseledamot) 

Ja ☐ Nej ☐

8c. vi Steve Dawson (styrelseledamot) 

Ja ☐ Nej ☐

8c. vii Steve Dawson (verkställande direktör) 

Ja ☐ Nej ☐

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer
och eventuella revisorssuppleanter (punkt 9. i-ii nedan)

9. i Styrelseledamöter (sex stycken, inga suppleanter) 

Ja ☐ Nej ☐

9. ii Revisorer (ett registrerat revisionsbolag, inga suppleanter) 

Ja ☐ Nej ☐

10. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisor (punkt 10. i-iii nedan)

10. i Styrelseordförande (390 000 kronor) 

Ja ☐ Nej ☐

10. ii Styrelseledamöter (180 000 kronor var, med undantag för verkställande direktören) 

Ja ☐ Nej ☐

10. iii Revisor (löpande enligt godkänd räkning)

Ja ☐ Nej ☐
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11. 
 

 
Val av styrelseledamöter, eventuella styrelsesuppleanter och styrelseordförande samt revisorer 
och eventuella revisorssuppleanter (punkt 11. i-viii nedan) 
 

11. i Jan Åke Jonsson (omval, styrelseledamot) 

 Ja ☐ Nej ☐ 

11. ii Robert Dover (omval, styrelseledamot) 

 Ja ☐ Nej ☐ 

11. iii Jun Arimoto (omval, styrelseledamot) 

 Ja ☐ Nej ☐ 

11. iv Steve Dawson (omval, styrelseledamot) 

 Ja ☐ Nej ☐ 

11. v Steve Gill (nyval, styrelseledamot) 

 Ja ☐ Nej ☐ 

11. vi Åsa Källenius (nyval, styrelseledamot) 

 Ja ☐ Nej ☐ 

11. vii Jan Åke Jonsson (omval, styrelseordförande) 

 Ja ☐ Nej ☐ 

11. viii KPMG AB med huvudansvarig revisor Jonas Eriksson (nyval, revisor) 

 Ja ☐ Nej ☐ 

12. 

 
Val av ledamöter till valberedningen (omval av Jan Åke Jonsson, Andrea Fessler och Aage 
Figenschou, nyval av Carina Andersson och Victoria Skoglund samt val av Victoria Skoglund 
som valberedningens ordförande) 

 Ja ☐ Nej ☐ 

 
13. 

 
Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 

 Ja ☐ Nej ☐ 

14. 
 
Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna 
aktier 

 Ja ☐ Nej ☐ 
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