Anmälan och formulär för förhandsröstning
genom poströstning enligt 22 § i lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och
föreningsstämmor.
Formuläret måste vara New Wave Group AB tillhanda senast tisdagen den 18 maj 2021.
Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i New Wave Group AB
(publ), org.nr 556350-0916, vid årsstämman onsdagen den 19 maj 2021. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av
markerade svarsalternativ på nästa sida.
Observera att om aktieägaren röstar på förhand via ombud måste fullmakten biläggas detta formulär, och om aktieägaren är en
juridisk person måste registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. För ytterligare instruktioner
avseende hur formuläret och tillhörande dokument färdigställs och ges in, vänligen se sista sidan.

Aktieägarens namn (om du är en fysisk person som företräder dig själv) eller

Personnummer

Person som företräder aktieägaren (som ställföreträdare eller genom fullmakt)

E-post

Telefonnummer

Jag röstar som
Fysisk person som företräder mig själv
Ställföreträdare eller fullmaktsinnehavare som företräder aktieägaren (där aktieägaren är en juridisk person) (fyll också i
namnet på och organisationsnumret för den juridiska personen nedan i rutorna markerade 1)
Fysisk person som genom fullmakt företräder en aktieägare som är en fysisk person (fyll också i namnet på och
personnumret för aktieägaren nedan i rutorna markerade 2)
Namn på den aktieägare som är en juridisk person1

Organisationsnummer1

Namn på den aktieägare som är en fysisk person som företräds av ombud2

Personnummer2

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 förhandsröst för aktieägaren och att förhandsröstens innehåll stämmer överens med aktieägarens beslut.
Försäkran (om undertecknaren företräder aktieägaren genom fullmakt): Undertecknad försäkrar på heder och samvete att
bilagd fullmakt överensstämmer med originalet och inte är återkallad.
Ort och datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Årsstämma i New Wave Group AB (publ) onsdagen den 19 maj 2021
Svarsalternativen nedan avser de förslag som framgår av kallelsen till årsstämman.

Beslut
2.

Val av ordförande vid årsstämman

3.

Upprättande och godkännande av
röstlängd

4.

Godkännande av dagordning

5.

Val av en eller två
justeringspersoner

6.

Prövning av om stämman blivit
behörigen sammankallad

8a)

8b)

8c)

JA NEJ AVSTÅR

Beslut
11.

Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och
verkställande direktören
1. Christina Bellander

2. Jonas Eriksson (omval)
3. Torsten Jansson (omval)
4. Ralph Mühlrad (nyval)
5. Olof Persson (omval)
6. Ingrid Söderlund (nyval)
7. M. Johan Widerberg (omval)
8. Mats Årjes (omval)
9. Styrelsens ordförande:
Olof Persson
12.

Val av revisor

13.

Beslut om principer för tillsättande
av ny valberedning

14.

Beslut om bemyndigande av
styrelsen att besluta om riktad
nyemission av aktier för
finansiering av förvärv av företag
eller verksamhet eller del därav

15.

Beslut om bemyndigande för
styrelsen att uppta viss
finansiering

16.

Beslut om antagande av ny
bolagsordning

2. Jonas Eriksson
3. Magdalena Forsberg
4. Torsten Jansson (ledamot)
5. Olof Persson
6. M. Johan Widerberg
7. Mats Årjes

Val av styrelseledamöter och ordförande i styrelsen
1. Christina Bellander (omval)

Beslut om fastställelse av
resultaträkning och balansräkning
samt koncernresultaträkning och
koncernbalansräkning
Beslut om dispositioner
beträffande bolagets vinst enligt
den fastställda balansräkningen

JA NEJ AVSTÅR

8. Torsten Jansson (VD)
9.

Bestämmande av antalet
styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter

10.

Fastställande av arvoden åt
styrelsen och revisorerna

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, använd siffror: ..................................................................................................................................
*Beslut om en särskild punkt kommer att anstå till fortsatt bolagsstämma (dvs. en bolagsstämma vid ett senare datum), och således inte tas
upp till beslut på årsstämman, om årsstämman beslutar detta eller om aktieägare som tillsammans representerar minst 10% av samtliga
aktier i bolaget begär det.

Instruktioner


Fyll i uppgifterna på föregående sidor.



Markera valda svarsalternativ.



Skriv ut och underteckna formuläret samt skicka det i original till:
New Wave Group AB (publ), ”Årsstämma”, Kungsportsavenyen 10, 411 36 Göteborg



Om aktieägaren är en fysisk person som förhandsröstar för egen räkning är det aktieägaren själv
som ska signera vid Namnteckning på första sidan. Om förhandsrösten avges av ett ombud för en
aktieägare är det ombudet som ska signera. Om förhandsrösten avges av en ställföreträdare för
en juridisk person är det ställföreträdaren som ska signera.



Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren



Observera att en aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera



Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att markera ett av de angivna svarsalternativen

är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret.

aktierna i eget namn för att få rösta. Instruktioner om detta finns i kallelsen till stämman.

vid respektive punkt ovan.
Om aktieägaren önskar avstå från att rösta i någon fråga, vänligen välj alternativet ”Avstår”. Om
aktieägaren 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 inkommit att beaktas. Ofullständigt eller
felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas utan avseende.



Förhandsröstningsformuläret och eventuella behörighetshandlingar som biläggs ska vara



Förhandsröst kan återkallas fram till och med tisdagen den 18 maj 2021 via e-post till

New Wave Group tillhanda senast tisdagen den 18 maj 2021.

bolagsstamma@nwg.se, med post till New Wave Group AB (publ), ”Årsstämma”,
Kungsportsavenyen 10, 411 36 Göteborg, eller per telefon till 031-712 89 03.



För fullständiga förslag till beslut, se kallelse och förslag på New Wave Groups webbplats. För
information om hur personuppgifter behandlas i samband med och med anledning av
årsstämman, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicybolagsstammorsvenska.pdf.

