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FORMULÄR FÖR POSTRÖSTNING (inför extra bolagsstämma den 9 november 2020) 

Enligt lag om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor har styrelsen i 
SinterCast Aktiebolag, organisationsnummer 556233-6494, (”SinterCast”) beslutat att ge aktieägarna möjlighet att 
utöva sin rösträtt genom poströstning före den extra bolagstämman som ska äga rum den 9 november 2020.  

Om aktieägare vill utöva sin rösträtt genom poströstning före den extra bolagsstämman ska komplett formulär, 
inklusive eventuella bilagor, vara SinterCast tillhanda senast fredagen den 6 november 2020 kl. 17.00.  

Observera att även om aktieägaren väljer att poströsta före den extra bolagsstämman så måste aktieägaren 
dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 30 oktober 2020, och dels 
anmäla sitt deltagande till SinterCast senast tisdagen den 3 november 2020. Aktieägare som låtit 
förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn (s.k. rösträttsregistrering). 
Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, 
begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts 
i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast tisdagen den 3 november 2020 kommer 
att beaktas vid framställningen av aktieboken. 

Nedanstående aktieägare utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i SinterCast vid den extra 
bolagsstämman den 9 november 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, Kungsgatan 2, 641 30 Katrineholm (märk kuvertet ”Poströstning 

extra bolagstämma 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. 

Observera att aktieägaren även måste vara införd i aktieboken och anmäla sig till stämman enligt vad som framgår 
av den feta texten ovan.  
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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 fredagen den 6 november kl. 17.00. Poströsten kan återkallas fram till och med fredagen den 6 november 
2020 kl.17.00 genom att meddela detta per e-post till agm.registration@sintercast.com. Efter fredagen den 
6 november 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 den extra bolagsstämman på www.sintercast.com. 

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

 

Röstning 

 
4. 
 

 
Godkännande av dagordning 
 

 Ja ☐ Nej ☐ 
 

 
6. 
 

 
Prövning av om den extra bolagsstämman blivit behörigen sammankallad 
 

 Ja ☐ Nej ☐ 
 

7. 
 
 
 
 
 

 
Beslut om utdelning 
(Styrelsens förslag i korthet: Styrelsen föreslår en utdelning om 3,50 kronor per aktie (totalt 
24 815 465,50 kronor) för räkenskapsåret 2019 och att resterande disponibla vinstmedel i moderbolaget 
om 56 786 526,50 kronor balanseras i ny räkning. Som avstämningsdag föreslås onsdag den 11 
november 2020 varvid utdelningen beräknas kunna utsändas av Euroclear Sweden AB måndagen den 
16 november 2020).  
 

 Ja ☐ Nej ☐ 
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