ANMÄLAN OCH FORMULÄR FÖR POSTRÖSTNING
Styrelsen i Ework Group AB (publ), org.nr 556587–8708, (”Ework” eller ”Bolaget”) har, enligt 3 §
lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och
föreningsstämmor, beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt genom poströstning vid extra
bolagsstämma den 27 januari 2021.
_______________________________________________________________________________
Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i
Ework Group AB (publ), org.nr 556587–8708, vid extra bolagsstämma onsdagen den 27 januari
2021. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.
Aktieägares underskrift
Aktieägares namn eller företagsnamn

Personnummer/födelsedatum eller
organisationsnummer

Ort och datum

Telefonnummer

Namnteckning*

Namnförtydligande

* Om aktieägaren är en juridisk person ska formuläret vara undertecknad av behöriga firmatecknare
för den juridiska personen. Dessutom ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas
formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren poströstar genom ombud.
Instruktion för att poströsta:
1. Fyll i aktieägarens uppgifter ovan.
2. Markera de valda svarsalternativen nedan.
3. Skriv ut, underteckna och skicka formuläret i original till Bolagets adress, Ework Group AB
(publ), Mäster Samuelsgatan 60, 111 21 Stockholm, eller skicka ifyllt och undertecknat
formulär elektroniskt till extrastammajan21@eworkgroup.com i god tid före stämman,
dock senast torsdagen den 21 januari 2021.
Observera att registrering av aktier i eget namn (om aktierna är förvaltarregistrerade) måste ske även
om aktieägaren önskar delta genom poströstning.
Om flera formulär per aktieägare ges in kommer endast det senast daterade formuläret beaktas, och
om aktieägaren närvarar vid extra bolagsstämman, själv eller genom ombud,
kommer poströsten inte att räknas. Om två poströstningsformulär har samma datering kommer
det poströstningsformulär som sist kommit Bolaget tillhanda att beaktas. Inlämnad poströst
kan återkallas fram till och med den 21 januari 2021 genom att meddela detta per
e-post till extrastammajan21@eworkgroup.com. Efter den 21 januari 2021 kan aktieägares
poströst återkallas endast genom att aktieägaren närvarar vid stämman (på plats själv eller genom
ombud).
För information om Bolagets behandling av personuppgifter och dina rättigheter, se här.

Svarsalternativ för poströstning vid extra bolagsstämma den 27 januari 2021 i Ework
Markera det svarsalternativ för hur aktieägaren vill rösta. Om aktieägaren avstår från att rösta i någon
fråga, vänligen avstå från att markera ett alternativ. För fullständiga förslag till beslut, vänligen se
kallelse på www.eworkgroup.com.
För att rösten ska vara giltig får inga instruktioner/villkor anges under punkterna nedan, eller
ändringar/tillägg i förtryckt text göras. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att
lämnas utan avseende.
2. Val av ordförande vid stämman.
Ja ☐
Nej ☐
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
Ja ☐
Nej ☐
6. Godkännande av dagordning.
Ja ☐
Nej ☐
7. Beslut om vinstutdelning.
Ja ☐
Nej ☐
8. Val av styrelseledamot.
Frida Westerberg
Ja ☐
Nej ☐

