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XANO | ÅRSSTÄMMA 2021

ANMÄLAN OCH FORMULÄR FÖR POSTRÖSTNING

Med stöd av lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförande av bolags- och förenings-

stämmor har styrelsen i XANO Industri AB (publ) beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av 

aktieägare, ombud och utomstående samt att utövande av rösträtt endast kan ske per post före stämman.

Detta formulär är det poströstningsformulär som refereras till i kallelsen till XANOs årsstämma den 3 juni 2021. 

Formuläret används för aktieägares anmälan och röstning enligt nedanstående instruktioner.

Komplett formulär samt eventuella bilagor ska vara XANO tillhanda senast onsdagen den 2 juni 2021.

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

Industri AB (publ), org.nr 556076-2055, vid årsstämman den 3 juni 2021. Rösträtten utövas på det sätt som 

framgår av markerade svarsalternativ nedan.

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 poströst för aktieägaren och att poströstens innehåll stämmer 

överens med aktieägarens beslut.

Försäkran (om undertecknaren företräder aktieägare enligt fullmakt):

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

återkallad.

Aktieägarens alternativt företrädarens namn Personnummer

Aktieägarens namn vid juridisk person Organisationsnummer

Telefonnummer E-post

Ort och datum

Namnteckning
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För anmälan och poströstning, gör så här:

1. Fyll i samtliga uppgifter ovan.

Om aktieägaren är en fysisk person som röstar för egen räkning är det aktieägaren själv som ska signera

vid Namnteckning ovan. Om rösten avges av ett ombud (fullmäktig) för en aktieägare är det ombudet som

ska signera. Om rösten avges av en ställföreträdare för en juridisk person är det ställföreträdaren som ska

signera. Vid röstning via ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person

måste registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret.

2. Markera ett av svarsalternativen Ja eller Nej för varje beslutspunkt nedan.

3. Skriv ut, underteckna och skicka formuläret till XANO så att detta är bolaget tillhanda senast onsdagen den

2 juni 2021. Formuläret, inklusive eventuella bilagor, skickas med post till XANO Industri AB, Årsstämma

2021, Industrigatan 14 B, 553 02 Jönköping eller via e-post till ir@xano.se.

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, 

eller 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 bolaget tillhanda att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas 

utan avseende. För att återkalla inskickad poströst, kontakta XANO via telefon 036 31 22 00 eller via e-post 

ir@xano.se.

Röstinstruktioner för beslutspunkterna vid årsstämman i XANO Industri AB (publ) den 3 juni 2021

Svarsalternativen nedan avser styrelsens respektive valberedningens framlagda förslag som anges i kallelsen till 

årsstämman. Denna finns att tillgå på webbplatsen www.xano.se.

Den röstlängd som föreslås godkänd under punkt 3 nedan är den röstlängd som upprättas av bolaget baserat 

på bolagsstämmo aktieboken och inkomna poströster, kontrollerad av justeringspersonen.

2. Val av ordförande vid stämman. Ja Nej

3. Godkännande av dagordning. Ja Nej

4. Upprättande och godkännande av röstlängd. Ja Nej

5. Val av en justeringsperson. Ja Nej

5.1   Dennis Henriksson Ja Nej

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. Ja Nej

8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning Ja Nej

9. Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
samt beslut om avstämningsdag. Ja Nej
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10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören.

10.1   Fredrik Rapp (styrelseordförande). Ja Nej

10.2   Anna Benjamin (styrelseledamot). Ja Nej

10.3   Petter Fägersten (styrelseledamot). Ja Nej

10.4   Eva-Lotta Kraft (styrelseledamot). Ja Nej

10.5   Per Rodert (styrelseledamot). Ja Nej

10.6   Lennart Persson (verkställande direktör). Ja Nej

11. Fastställande av antalet styrelseledamöter. Ja Nej

12. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisor.

12.1   Arvode till styrelsens ledamöter. Ja Nej

12.2   Arvode till revisor. Ja Nej

13. Val av styrelseledamöter, ordförande och revisor.

Styrelseledamöter

13.1   Fredrik Rapp Ja Nej

13.2   Anna Benjamin Ja Nej

13.3   Petter Fägersten Ja Nej

13.4   Eva-Lotta Kraft Ja Nej

13.5   Per Rodert Ja Nej

Ordförande

13.6   Fredrik Rapp Ja Nej

Revisor

13.7   Ernst & Young Jönköping med Joakim Falck som huvudansvarig revisor. Ja Nej

14. Beslut om valberedning. Ja Nej

15. Beslut om ersättningsrapport. Ja Nej

16. Beslut om bemyndigande för förvärv och överlåtelse av egna aktier. Ja Nej

17. Beslut om bemyndigande för nyemission. Ja Nej

Aktieägaren vill att beslut under en eller flera punkter ovan ska anstå till fortsatt bolagsstämma: 

(ifylls endast om aktieägaren har ett sådant önskemål)

Ange punkt eller punkter (med siffror):

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på 

Euroclears hemsida https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.
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