Årsstämman den 12 maj 2022 - blankett för poströstning
Poströst ska vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast fredagen den 6 maj
2022 kl. 23.59 CET.
Nedan angiven aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för samtliga
sina aktier i FM Mattsson Mora AB (publ), 556051-0207, (”Bolaget”) vid årsstämma
torsdagen den 12 maj 2022. Rösträtten utövas på sätt framgår av markerade
svarsalternativ nedan.
Aktieägares namn

Personnummer/organisationsnummer

I förekommande fall försäkrar undertecknad (om undertecknaren är ställföreträdare
för juridisk person) sig vara behörig att avge denna poströst för aktieägaren och att
poströstens innehåll stämmer överens med aktieägarens beslut respektive (om
undertecknaren företräder aktieägaren enligt fullmakt) att fullmakten inte är
återkallad.
Ort

Datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Telefonnummer

E-postadress

Så här gör du för att poströsta









Fyll i uppgifterna ovan
Rösta ja eller nej (dvs kryssa för ja eller nej) på de frågor som behandlas av
årsstämman och som anges under rubriken ”Poströstning” nedan
Skriv ut, underteckna och skicka formuläret med post till FM Mattsson Mora
Group AB, ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden, Box 191, 101 23 Stockholm eller
med e-post till generalmeetingservice@euroclear.com.
Aktieägare kan även avge sin poströst elektroniskt genom verifiering med BankID
via Euroclear Sweden AB:s webbplats, https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy.
Om aktieägaren är en fysisk person som poströstar personligen är det
aktieägaren själv som ska underteckna vid Namnteckning ovan. Om poströsten
avges av ett ombud (fullmäktig) för en aktieägare är det ombudet som ska
underteckna. Om poströsten avges av en ställföreträdare för en juridisk person är
det ställföreträdaren som ska underteckna.
Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas röstformuläret.
Om aktieägaren är en juridisk person måste registreringsbevis eller annan
behörighetshandling biläggas formuläret.

Aktieägaren kan bara kryssa för ja eller nej för respektive fråga. Om inget av
alternativen ja eller nej är ifyllt för någon fråga räknas detta som att aktieägaren
avstått från att rösta i aktuell fråga. Om aktieägaren har ändrat eller gjort tillägg i
förtryckt text är rösten (d.v.s. poströstningen i dess helhet) 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.
Poströstningsformuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara
Euroclear Sweden AB tillhanda senast den 6 maj 2022 enligt ovan. Poströst kan
återkallas fram till och med den 6 maj 2022 genom att kontakta Euroclear Sweden
AB via e-post generalmeetingservice@euroclear.com.
För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelsen och Bolagets webbplats
www.fmm-mora.com.
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den
integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammorsvenska.pdf.
För frågor om poströstningsformuläret, vänligen kontakta Euroclear Sweden AB på
telefon 08-402 92 54 (måndag-fredag kl. 09.00-16.00).

Poströstning
Svarsalternativen nedan avser styrelsens respektive valberedningens framlagda
förslag vilka framgår av kallelsen till årsstämman respektive av den framlagda
årsredovisningen samt på bolagets hemsida.
2. Val av ordförande på stämman
Förslag Johnny Alvarsson

JA [ ]

NEJ [ ]

JA [ ]

NEJ [ ]

JA [ ]

NEJ [ ]

4. Godkännande av dagordning

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

8. Framläggande av årsredovisning för 2021 och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
JA [ ] NEJ [ ]
9. a) Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
Enligt styrelsens förslag, tillstyrkt av revisorerna
JA [ ] NEJ [ ]
9. b) Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen och avstämningsdag för utdelning
Enligt styrelsens förslag med 7,50 kr/aktie i utdelning, tillstyrkt JA [ ] NEJ [ ]
9. c) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
Revisorerna har tillstyrkt ansvarsfrihet för samtliga
9c.1 Johnny Alvarsson
JA [ ] NEJ [ ]
9c.2 Marie Bark

JA [ ]

NEJ [ ]

9c.3 Lars Erik Blom

JA [ ]

NEJ [ ]

9c.4 Anna Stålenbring

JA [ ]

NEJ [ ]

9c.5 Håkan Broman

JA [ ]

NEJ [ ]

9c.6 Annika Borgenstrand, Unionen

JA [ ]

NEJ [ ]

9c.7 Fredrik Hållestam, Metall

JA [ ]

NEJ [ ]

9c.8 Fredrik Skarp, vd

JA [ ]

NEJ [ ]

JA [ ]

NEJ [ ]

11. Fastställelse av arvoden åt styrelse och revisor
Enligt valberedningens förslag
11.1 Arvode till styrelsen (inklusive utskott)

11.2 Arvode till revisorn

JA [ ]

NEJ [ ]

12. Fastställande av antal samt val av styrelseledamöter och
styrelseordförande samt val av revisor
Enligt valberedningens förslag
Antal
12.1 Fortsatt fem stämmovalda ledamöter

JA [ ]

NEJ [ ]

12.2 Johnny Alvarsson, led + ordf

JA [ ]

NEJ [ ]

12.3 Marie Bark

JA [ ]

NEJ [ ]

12.4 Lars Erik Blom

JA [ ]

NEJ [ ]

12.5 Anna Stålenbring

JA [ ]

NEJ [ ]

12.6 Håkan Broman

JA [ ]

NEJ [ ]

Val av revisor
12.7 KPMG AB (Hök Olof Forsberg)

JA [ ]

NEJ [ ]

Val styrelse

13. Beslut om riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare och
styrelseledamöter för arbete som inte utgör styrelsearbete
Enligt styrelsens förslag
JA [ ] NEJ [ ]
14. Godkännande av Ersättningsrapport
Enligt styrelsens förslag

JA [ ]

NEJ [ ]

15. Styrelsens förslag till emissionsbemyndigande avseende företagsförvärv
Enligt styrelsens förslag
JA [ ] NEJ [ ]
16. Styrelsens förslag till uppdelning av aktier (s.k. split) 3:1 samt antagande av
justerad bolagsordning
Enligt styrelsens förslag
JA [ ] NEJ [ ]
17. Styrelsens förslag till antagande av justerad bolagsordning med förkortat
företagsnamn
Enligt styrelsens förslag
JA [ ] NEJ [ ]

