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ANMÄLAN OCH FORMULÄR FÖR POSTRÖSTNING
Enligt 7 kap. 4a § aktiebolagslagen (2005:551)och 22 § lagen (2022:121) om
tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och
föreningsstämmor
Nedanstående aktieägare anmäler sig och avger härmed röster vid extra bolagsstämma i
MoveByBike Europe AB (publ), 556967-8674, (”MoveByBike” eller ”Bolaget”) den 1:a
december 2022.
Aktieägare
Aktieägarens namn

Person-/organisationsnummer

Antal aktier i MoveByBike Europe AB (publ)

Telefonnummer (dagtid)

Datum

Namnförtydligande

Underskrift

Instruktioner
Om formuläret ställs ut av en juridisk person ska formuläret undertecknas av behörig(a)
firmatecknare samt kopia av registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling för
utländsk juridisk person, bifogas.
Formuläret samt eventuella behörighetshandlingar ska skickas till MoveByBike Europe AB
(publ),
Byggmästaregatan
3,
211
30
Malmö
eller
per
e-post
till
lisette.hallstrom@movebybike.se. Formuläret måste vara MoveByBike Europe AB (publ)
tillhanda senast onsdagen den 30:e november.
Vänligen observera att insändandet av detta formulär gäller som anmälan till stämman. En
förutsättning för att en poströst ska beaktas är att den aktieägare som har avgett rösten är införd
i aktieboken onsdagen den 23:e november. Aktieägare som valt att förvaltarregistrera sina aktier
måste tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som
önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid, senast fredagen
den 25:e november.
Formuläret för poströstning kan återkallas genom skriftligt meddelande till MoveByBike
Europe AB (publ) på adress och e-postadress enligt ovan senast onsdagen den 30:e november.
Aktieägaren kan inte rösta på annat sätt än genom att markera ett av de angivna
röstningsalternativen. Om aktieägaren inte har markerat något svarsalternativ i en viss fråga
anses aktieägaren ha avstått från att rösta i den frågan. Aktieägaren får inte förse poströsten med
särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströstningsformuläret ogiltigt.
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För fullständiga beslutsförslag, vänligen se kallelsen till extra bolagsstämma på bolagets
hemsida www.movebybike.se.
Vid frågor, vänligen kontakta VD Lisette Hallström, lisette.hallstrom@movebybike.se eller
telefonnummer 076-020 20 96.
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Aktieägare
Aktieägarens namn

Person-/organisationsnummer

Nedanstående röster avges av aktieägaren ovan för beslutspunkterna på extra bolagsstämman
den 1:a december i MoveByBike Europe AB (publ), 556967-8674, enligt de beslutsförslag, i
förekommande fall, som framgår av kallelsen till extra bolagsstämman.

2. Val av ordförande vid bolagsstämman

Bolagets styrelse har föreslagit att Behdad Ansari, eller den som
styrelsen utser vid hans förhinder, utses till ordförande vid
bolagsstämman.

Ja

Nej

Röstlängden som föreslås godkännas upprättas av ordföranden baserad
på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster, och som är
kontrollerad och tillstyrkt av justerare.

Ja

Nej

Bolagets styrelse har föreslagit att Anders Holm, eller den som
styrelsen utser vid hans förhinder, utses till justerare för att justera
protokollet från bolagsstämman, inklusive kontroll av röstlängd och att
inkomna poströster blivit rätt återgivna i protokollet från
bolagsstämman.

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja
Ja

Nej
Nej

8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om
nyemission

Ja

Nej

9. Beslut om särskilt bemyndigande till styrelsen

Ja

Nej

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Val av en eller två protokolljusterare

5. Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen
sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Beslut om nyemission
Se styrelsens förslag.

Se styrelsens förslag.
Se styrelsens förslag.

Aktieägaren vill att beslut under en eller flera punkter i formuläret ovan ska anstå till
fortsatt bolagsstämma (ifylls endast om aktieägaren har ett sådant önskemål):
Ange punkt eller punkter (siffror):

