
 

 

POSTRÖSTNING I ASARINA PHARMA AB (PUBL) ÅRSSTÄMMA 2020 
 
Nedan framgår de framlagda förslag till beslut som anges i kallelsens dagordning till 
årsstämman 2020 i Asarina Pharma AB (publ). Förslagen i sin helhet finner ni på bolagets 
hemsida. Vänligen besvara förslagen med svarsalternativen ”För”, ”Emot” eller ”Avstår”.  
 
I tabellen nedan har jag angivit hur jag önskar rösta vid årsstämman i Asarina Pharma AB 
(publ) den 5 maj 2020.  
 

Beslut För Emot Avstår 

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman    

Punkt 5 - Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad    

Punkt 6 - Godkännande av dagordning    

Punkt 9 - Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning 
samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning 

   

Punkt 10 - Beslut om disposition av Bolagets resultat enligt den 
fastställda balansräkningen 

   

Punkt 11 - Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och 
verkställande direktören 
 

i) Paul de Potocki (styrelseordförande) 
 

   

ii) Erin Gainer (styrelseledamot)    

iii) Marianne Kock (styrelseledamot)    

iv) Mathieu Simon (styrelseledamot)    

v) André Ulmann (styrelseledamot)    

vi) Vidar Wendel-Hansen (styrelseledamot)    

vii) Miroslav Reljanovic (avgående styrelseledamot)    

viii) Peter Nordkild (verkställande direktör)    

ix) Ola Flink (tidigare styrelseledamot)    

x) Thierry Laugel (tidigare styrelseledamot)    

Punkt 12 - Beslut om antal styrelseledamöter, revisorer och 
revisorssuppleanter 

   

Punkt 13 - Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden     

Punkt 14 - Val av styrelseledamöter 
 

i) omval av Paul de Potocki 
 

   

ii) omval av Erin Gainer    

iii) omval av Marianne Kock    

iv) omval av Mathieu Simon    

v) omval av André Ulmann    

vi) omval av Vidar Wendel-Hansen    

Punkt 15 - Val av styrelseordförande    

Punkt 16 - Val av revisor    



 

 

 
 
Underskrift 
 
 
__________________________________________________________ 
Aktieägares namn, personnummer/födelsedatum/organisationsnummer 
 
 
__________________________________________________________ 
Aktieägarens underskrift med namnförtydligande 
 
 
__________________________________________________________ 
Ort och datum 
 
 
ANVISNINGAR 
 
Detta formulär för poströstning tillhandahålls i enlighet med 1 kap. 3 § lag (2020:198) om 
tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, 
samt 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen. Aktieägare som önskar rösta via post skall använda sig av 
detta formulär.  
 
Den som vill poströsta ska vara upptagen som aktieägare i en utskrift eller annan framställning 
av aktieboken som avser förhållandena den 28 april 2020. Det innebär att för det fall dina 
aktier ligger i ISK/depå/hos förvaltare, ska du tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för 
att få delta i stämman. Sådan registrering bör göras i god tid före stämman hos den som 
förvaltar aktierna (genom att kontakta banken/förvaltaren). Anmälan för att få delta i 
stämman ska även ske via e-post till asarinapharma@fredersen.se senast den 28 april 2020.  
 
Du kan inte lämna andra instruktioner än att ovan markera ett av de angivna svarsalternativen 
vid respektive punkt i formuläret. Om du har försett formuläret med särskilda instruktioner 
eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är rösten ogiltig. Endast ett formulär 
per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det senast 
daterade formuläret att beaktas. Om två 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. 
 
Observera att om formuläret undertecknas av juridisk person ska till formuläret bifogas 
bestyrkt kopia av aktuella behörighetshandlingar för den juridiska personen som styrker 
behörigheten hos den som undertecknat formuläret.  
 
Vänligen notera att bolaget inte kan hållas ansvarigt för försening med 
inkommandet av materialet. Det undertecknade formuläret med eventuella bilagor bör i 
god tid före årsstämman och senast den 28 april 2020 skickas till Fredersen Advokatbyrå, 
Turning Torso, 211 15 Malmö, eller undertecknad inscannad pdf-fil med eventuella bilagor till 
asarinapharma@fredersen.se.  

Punkt 17 - Beslut om principer för utseende av valberedning    

Punkt 18 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier 
med företrädesrätt för aktieägarna 

   

Punkt 19 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier med 
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt 

   

Punkt 20 - Beslut om bemyndigande för VD att besluta om mindre 
justeringar av besluten 

   



 

 

 


