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ANMÄLAN OCH FORMULÄR FÖR FÖRHANDSRÖSTNING 

Genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet 

av bolags- och föreningsstämmor. 

Det ifyllda och undertecknade formuläret ska vara Nordic Asia Investment Group 1987 AB tillhanda senast 

fredagen den 22 oktober 2021. Formuläret skickas med e-post till info@nordicasiagroup.com.  

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i 

Nordic Asia Investment Group 1987 AB, org. nr 559226-8352 vid extra bolagsstämman måndagen den 

25 oktober 2021. För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy 

som finns tillgänglig på bolagets hemsida. 

Aktieägare Personnummer/Organisationsnummer 

Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för aktieägare som är juridisk 

person): Undertecknad är styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i aktieägaren och 

försäkrar på heder och samvete att jag är behörig att avge denna förhandsröst för aktieägaren och att 

förhandsröstens innehåll stämmer överens med aktieägarens beslut. 

Försäkran (om undertecknaren företräder aktieägaren enligt fullmakt): Undertecknad 

försäkrar på heder och samvete att bilagd fullmakt överensstämmer med originalet och inte är återkallad. 

Namnteckning Namnförtydligande 

Ort och datum 

Telefonnummer E-post
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Instruktioner för poströstning 

• Fyll i samtliga uppgifter ovan i dokumentet. 

• Markera svarsalternativ nedan (går att markera sin röst genom att kryssa i JA eller NEJ). 

• Skicka formuläret till info@nordicasiagroup.com.  

• Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska en skriftlig undertecknad och daterad fullmakt 

biläggas förhandsröstningsformuläret.  

• För juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling 

för den juridiska personen bifogas förhandsröst- ningsformuläret. Registreringsbevis och fullmakt får 

inte vara äldre än ett år.  

• Observera att en aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera aktierna i 

eget namn för att få rösta. Instruktioner om detta finns i kallelsen till stämman. 

• Aktieägaren får ej förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten 

i sin helhet ogiltig. 

• Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.  

• För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelsen på bolagets hemsida, 

www.nordicasiagroup.com. 
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Beslutspunkter 

1. Val av ordförande: Gabriella Krook Eriksson (styrelsens 

ordförande) 

JA NEJ 

2. Val av justerare

2.1.    Yining Wang 
JA NEJ 

2.2.    Gerda Larsson 
JA NEJ 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd
JA NEJ 

4. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
JA NEJ 

5. Godkännande av dagordning
JA NEJ 

6. Val av styrelseledamot

 6.1.    Michael Thurow 
JA NEJ 

 6.3.    Jonas Olavi 
JA NEJ 

 6.4.    Johan Roslund 
JA NEJ 

7. Fastställande av arvode till styrelsen
JA NEJ 

Aktieägaren vill att beslut i följande ärenden på den föreslagna 

dagordningen ska anstå till en fortsatt bolagsstämma (använd siffror): 


	AktieägareRow1: 
	PersonnummerOrganisationsnummerRow1: 
	NamnförtydligandeRow1: 
	Ort och datumRow1: 
	TelefonnummerRow1: 
	EpostRow1: 
	Aktieägaren vill att beslut i följande ärenden på den föreslagna dagordningen ska anstå till en fortsatt bolagsstämma använd siffror: 
	Check Box5: Off
	Check Box11: Off
	Check 1: Off
	Check 2: Off
	Check 3: Ja
	Check 4: Ja
	Check 5: Off
	Check 6: Off
	Check 7: Off
	Check 8: Off
	Check 9: Off
	Check 10: Off
	Check 11: Off
	Check 12: Off
	Check 13: Off
	Check 14: Off
	Check 15: Off
	Check 16: Off
	Check 17: Off
	Check 18: Off


