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FORMULÄR FÖR POSTRÖSTNING/ 

FORM FOR POSTAL VOTING  
I enlighet med lagen om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av 

bolags- och föreningsstämmor (2020:198), har styrelsen i Howwe Technologies AB (publ), 
org. nr. 556655-7509 (”Bolaget”) beslutat att ge aktieägare möjlighet att utöva sin rösträtt 
på Bolagets stämma genom poströstning.  

In accordance with the Swedish Act on temporary exemptions to facilitate the 
holding of general meetings of companies and associations (2020:198) the board of directors 
of Howwe Technologies AB (publ), reg. no. 556655-7509 (the ”Company”) has resolved to 
make it possible for shareholders to exercise their voting rights at the Company’s general 
meeting through postal voting.  

Aktieägaren nedan utnyttjar härmed sin rösträtt avseende samtliga sina aktier i 
Bolaget vid den extra bolagsstämman den 30 juni 2021. Aktieägare utnyttjar sin rösträtt 
genom att rösta för eller emot ett förslag på dagordningen så som anges nedan. 

The shareholder below hereby exercises its voting right for all shares held by the 
shareholder at the extraordinary general meeting on 30 June 2021. The voting right is 
exercised by voting for or against a proposal on the agenda as set out below.   

Aktieägarens namn/Name of the shareholder 
 
 
ID eller org. nr. /ID or reg. no. 
 

Telefon/Telephone number 
 
 

Postadress/Postal Address 

 

 

Postnummer/Postcode 
 
 

Postort/City 
 
 

Ort och datum/Place and date     
 
               

Namnförtydligande/Print name 
 

Namnteckning/Signature 
 
 

 

För de fall aktieägaren är en juridisk person skall formuläret vara undertecknat av behöriga 
firmatecknare. Vidare ska aktuella behörighetshandlingar (t.ex. registreringsbevis eller andra 
liknande dokument) biläggas formuläret. Kopia av formuläret samt eventuella 
behörighetshandlingar skickas till joakim.barje@howwe.io eller med post till adressen nedan 
och ska vara tillhanda senast den 29 juni 2021.  

If the shareholder is a legal entity this form shall be signed by persons authorized to 
represent the legal entity. Furthermore, relevant documents evidencing proof of authority 
(such as certificate of registration or a similar document) shall be attached to the form. A 
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copy of this proxy shall be submitted to joakim.barje@howwe.io or by post to the address set 
out below and be at hand no later than 29 June 2021. 

Adress: Howwe Technologies AB (publ), Skeppsbron 44, 4 tr, 111 30 Stockholm 
 
Address: Howwe Technologies AB (publ), Skeppsbron 44, 4 tr, 111 30 Stockholm 
 
Aktieägare kan enbart rösta genom att kryssa för ett alternativ avseende varje 

punkt på dagordningen nedan. Om aktieägaren lämnar andra instruktioner eller villkor 
kommer rösten att vara ogiltig. Om aktieägaren vill avstå från att rösta i en fråga så kryssas 
inget alternativ för. Förslagen för varje punkt framgår i kallelsen till stämman.  

 
Shareholders can only vote by marking one of the alternatives stated below for each 

item on the agenda. If a shareholder adds special instructions or conditions in the form the 
vote will be invalid. If a shareholder wish to abstain from voting in a matter, no alternative 
shall be marked. Proposals regarding each item are set out in the notice to the meeting. 

 
 

Punkt på dagordningen/ 
Item on the agenda 

Röst för/  
Vote for 

Röst mot/  
Vote against 

2. Val av ordförande vid stämman / Election of a 
chairman of the EGM 
Föreslagen/Suggested: Ulf Arnetz 
 

  

3. Upprättande och godkännande av röstlängd / 
Establishment and approval of the voting list 
 

  

4. Val av en eller två justeringsmän att jämte 
ordföranden justera protokollet/ Election of one or two 
persons to attest the minutes 
Föreslagen/Suggested: Christina Åkesson och/and 
Arvid Cullborg 
 

  

5. Godkännande av dagordning / Approval of the 
agenda  
 

  

6. Prövning av om stämman blivit behörigen 
sammankallad /  
Determination as to whether the meeting has been 
duly convened. 

  

7. Förslag till beslut om företrädesemission av aktier/ 
Board’s proposal regarding resolution of preferential 
rights issue of shares 

  

 


