
 

FORMULÄR FÖR POSTRÖSTNING – ÅRSSTÄMMA LIGHTAIR AB (PUBL) 

I tabellen nedan anges hur undertecknad önskar rösta vid årsstämman i LightAir AB (publ), 
org. nr. 556724-7373, (”Bolaget”), den 23 juni 2021, enligt de förslag till beslut som framgår av 
kallelsen till årsstämman som finns tillgänglig på Bolagets hemsida, www.lightair.com. 

Aktieägaren kan inte rösta på annat sätt än genom att markera ett av de nedan angivna 
svarsalternativen, Ja eller Nej, för varje förslag till beslut. Om aktieägaren inte har markerat 
något svarsalternativ i en viss fråga anses denne ha avstått från att rösta i den aktuella frågan. 

Punkt Ja Nej 

2 Val av ordförande vid stämman ☐ ☐ 

3 Val av en eller två justerare ☐ ☐ 

4 Upprättande och godkännande av röstlängd ☐ ☐ 

5 Prövning av om stämman blivit behörigen 
sammankallad 

☐ ☐ 

6 Godkännande av dagordningen ☐ ☐ 

8 a Beslut om fastställande av resultaträkningen och 
balansräkningen samt koncernresultaträkningen och 
koncernbalansräkningen 

☐ ☐ 

8 b Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat 
enligt den fastställda balansräkningen 

☐ ☐ 

8 c Beslut om ansvarsfrihet åt: 

 a) Styrelseledamot Ulf Lindstén ☐ ☐ 

 b) Styrelseledamot Peter Holmberg ☐ ☐ 

 c) Styrelseledamot och verkställande direktör Lars 
Liljeholm 

☐ ☐ 

 d) Tidigare styrelseledamot Bengt Holmqvist ☐ ☐ 



 

 

Punkt Ja Nej 

 e) Tidigare verkställande direktör Mikael Pérez ☐ ☐ 

9 Fastställande av antalet styrelseledamöter och 
suppleanter samt antalet revisorer och 
revisorssuppleanter 

☐ ☐ 

10 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn eller 
revisorerna 

☐ ☐ 

11 Val av styrelse och revisor eller revisorer 

 a) Ulf Lindstén som styrelseledamot ☐ ☐ 

 b) Peter Holmberg som styrelseledamot ☐ ☐ 

 c) Lars Liljeholm som styrelseledamot ☐ ☐ 

 d) Ulf Lindstén som styrelseordförande ☐ ☐ 

 e) Tommy Mårtensson som revisor ☐ ☐ 

12 Beslut om ändring av bolagsordningen ☐ ☐ 

 

  



 

 

Aktieägares underskrift 
Aktieägarens namn/företagsnamn 

      

Antal aktier i Bolaget 

      

Personnummer/Födelsedatum/Organisationsnummer 

      

Telefonnummer 

      

E-mail 

      

Namnförtydligande (vid firmateckning) 

      

Ort och datum 

      

Namnteckning 

 

Det ifyllda och undertecknade formuläret för poströstning samt, i förekommande fall, relevanta 
behörighetshandlingar ska i god tid innan årsstämman skickas till Bolaget via e-post till 
bolagsstamma@lightair.com. Handlingarna ska vara Bolaget tillhanda senast den 17 juni 2021. 
Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är 
rösten ogiltig.  

För att få poströsta inför årsstämman ska aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB 
förda aktieboken den 15 juni 2021. Om aktieägare som poströstat närvarar vid årsstämman, 
personligen eller genom ombud, förfaller poströsten för de beslut där aktieägaren röstar på 
årsstämman. 
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