
 

   

   

Anmälan och formulär för poströstning 
Styrelsen i Projektengagemang Sweden AB (publ), org. nr 556330—2602 
(”Projektengagemang”) har, enligt 3 § lagen (2020:198) om tillfälliga 
undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och 
föreningsstämmor, beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt på 
förhand via post vid årsstämman den 19 maj 2020.  
 
 
Nedanstående aktieägare anmäler sig till och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i 
Projektengagemang, vid årsstämman i Projektengagemang Sweden AB den 19 maj 2020. Rösträtten utövas 
så som framgår av markerade svarsalternativ nedan.  
 
Aktieägares underskrift 

Aktieägares namn eller företagsnamn 

 

Personnummer/födelsedatum eller 
organisationsnummer 

 

Ort och datum 

 

Telefonnummer 

 

Namnteckning* 

 

Namnförtydligande 

 

* Om aktieägare är en juridisk person ska formuläret vara undertecknad av behöriga firmatecknare för den 
juridiska personen. Vidare ska aktuella behörighetshandlingar (t ex registreringsbevis) biläggas formuläret. 
 
Instruktion för att poströsta:  

1. Fyll i aktieägarens uppgifter ovan 
2. Markera de valda svarsalternativen nedan 
3. Skriv ut, underteckna och skicka formuläret i original till bolagets adress Projektengagemang 

Sweden AB, Box 47146, 100 74 Stockholm, eller skicka ifyllt och undertecknat formulär elektroniskt 
till ir@pe.se i god tid före årsstämman, dock senast onsdagen 13 maj.  
Om aktieägare är en juridisk person ska formuläret vara undertecknad av behöriga firmatecknare 
för den juridiska personen. Vidare ska aktuella behörighetshandlingar (t ex registreringsbevis) 
biläggas formuläret. 

 
Observera att registrering av aktier i eget namn (om aktierna är förvaltarregistrerade) måste ske även om 
aktieägaren önskar delta genom poströstning.  
 
Om flera formulär per aktieägare ges in kommer endast det senast daterade formuläret beaktas, och om 
aktieägaren närvarar vid årsstämman, själv eller genom ombud, kommer poströsten inte att räknas. 
Inlämnad poströst kan återkallas fram till och med den 13 maj 2020 genom att meddela detta per e-post till 
ir@pe.se. Efter den 13 maj 2020 kan aktieägares poströst återkallas endast genom att aktieägaren närvarar 
vid stämman (på plats själv eller genom ombud).  
 
För information om Bolagets behandling av personuppgifter och dina rättigheter, se länk.  
  

mailto:ir@pe.se
mailto:ir@pe.se
https://www.projektengagemang.se/sites/default/files/sites/default/files/projektengagemang_-_policy_for_behandling_av_aktieagares_personuppgifter.pdf


Svarsalternativ för poströstning till årsstämman i Projektengagemang 2020 
 
Markera det svarsalternativ för hur aktieägaren vill rösta. Om aktieägaren önskar avstå från att rösta i 
någon fråga, vänligen avstå från att markera ett alternativ. För fullständiga förslag till beslut, vänligen se 
kallelse och förslag på www.pe.se.  
 
För att rösten ska varar giltig får inga instruktioner/villkor anges under punkterna nedan, eller 
ändringar/tillägg i förtryckt text göras. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas 
utan avseende.  
 
2. Val av ordförande vid stämman 

☐    Ja         ☐    Nej         
 
4. Godkännande av dagordning 

☐    Ja         ☐    Nej     
     

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
                ☐    Ja         ☐    Nej         
 
9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och 
koncernbalansräkningen 

☐    Ja         ☐    Nej         
 

10. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen 
☐    Ja         ☐    Nej         

 
11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och VD  

☐    Ja         ☐    Nej         
 
12. Beslut om antalet styrelseledamöter som ska väljas av stämman samt antalet revisorer och 
revisorssuppleanter 

☐    Ja        ☐    Nej          
 
13. Beslut om arvoden till styrelsen och revisor 

☐    Ja        ☐    Nej          
 
14. Val av styrelse och styrelseordförande  

☐    Ja        ☐    Nej          
 
15. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter 

☐    Ja        ☐    Nej          
 
16. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 

☐    Ja        ☐    Nej          
 
17. Beslut om 

(A) Beslut om införande av prestationsbaserat Aktiesparprogram 2020 
☐    Ja        ☐    Nej          

 
(B) Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av aktier av serie B i 
Bolaget 

☐    Ja        ☐    Nej          
 

(C) Beslut om överlåtelse av aktier av serie B i Bolaget 
☐    Ja        ☐    Nej          
 

18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier av serie B 
☐    Ja        ☐    Nej          

 

http://www.pe.se/
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