
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.    

Anmälan och formulär för förhandsröstning 

 

Formuläret måste vara Computershare AB (som administrerar formulären å EQT AB (publ):s vägnar) 
tillhanda senast tisdag 31 maj 2022 
Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i EQT AB (publ),  
org.nr 556849-4180, vid årsstämman onsdag 1 juni 2022. 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 nästa sida.

Information om dig och din underskrift
Dina kontaktuppgifter och underskrift (även om du företräder ett företag eller annan person än dig själv ska du ändå fylla i dina 
uppgifter och underteckna)

Aktieägarens namn

E-post

Underskrift

Jag vill även kunna följa årsstämman online (mer information finns i kallelsen)

Förnamn, efternamn

Person-/organisationsnummer

Telefonnummer

Ort, datum

Personnummer

Ja               Nej

Jag äger aktierna själv (fortsätt till E på nästa sida)

Jag företräder en aktieägare (fyll i uppgifter under D)

Äger du aktierna själv eller ägs de av en aktieägare som du företräder?

Jag företräder en aktieägare
Skriv aktieägarens namn samt personnummer eller organisationsnummer

C

D

A

B



Instruktioner 

Årsstämma i EQT AB (publ) onsdag 1 juni 2022

• Fyll i uppgifterna på föregående sida

• Markera valda svarsalternativ ovan 

• Formuläret kan signeras och ges in på två sätt: 
 –  Underteckna och skicka formuläret via e-post till  

proxy@computershare.se 
 –  Skriv ut, underteckna och skicka formuläret till  

Computershare AB, “EQT AGM 2022”, Box 5267,  
102 46 Stockholm, Sverige

•  Om aktieägaren är en fysisk person som förhandsröstar för egen 
räkning är det aktieägaren själv som ska signera vid Underskrift 
på föregående sida. 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 är en juridisk person ska 
registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas 
formuläret. 

•  Observera att en aktieägare som har sina aktier förvaltar-
registrerade måste omregistrera aktierna i eget namn för att 
få rösta. Instruktioner om detta finns i kallelsen till stämman.

•  Om aktieägaren inte önskar utöva sin rösträtt genom för-
handsröstning ska förhandsröstningsformuläret inte skickas in.

Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att markera ett av 
de angivna svarsalternativen vid respektive punkt ovan. Om 
aktieägaren önskar avstå från att rösta i någon fråga, vänligen välj 
”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 behörighets-
handlingar som biläggs ska vara Computershare AB (som 
administrerar formulären å EQT AB (publ):s vägnar) tillhanda 
senast tisdag 31 maj 2022.

Förhandsröst kan återkallas fram till och med tisdag 31 maj 2022 
genom e-post till proxy@computershare.se (med referens  
”EQT AGM 2022”), post till Computershare AB, “EQT AGM 2022”,  
Box 5267, 102 46 Stockholm, Sverige, eller per telefon  
till 08-46 00 73 80. 

För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelse och förslag på 
EQT:s hemsida.

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till 
den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida www.
euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-
svenska.pdf. 

Beslut JA NEJ AVSTÅR

2. Val av ordförande vid årsstämman   
3.  Val av en eller två personer att justera protokollet
 a. Harry Klagsbrun   
 b. Anna Magnusson   
4. Upprättande och godkännande av röstlängd   
5. Godkännande av dagordning   
6.  Prövning om årsstämman blivit i behörig  

ordning sammankallad   
9.  Beslut om fastställelse av resultaträkning  

och balansräkning samt koncernens  
resultaträkning och balansräkning    

10.  Beslut om dispositioner beträffande EQT:s  
vinst enligt den fastställda balansräkningen   

11.  Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna  
och verkställande direktören

 a. Margo Cook   
 b. Edith Cooper   
 c. Johan Forssell   
 d. Conni Jonsson   
 e. Nicola Kimm   
 f. Diony Lebot   
 g. Gordon Orr   
 h. Finn Rausing   
 i. Marcus Wallenberg   
 j. Peter Wallenberg Jr   
 k. Christian Sinding (VD)   
 l. Caspar Callerström (vice VD)   
12. Beslut om:
 a.  Antalet styrelseledamöter som  

ska utses av årsstämman   
 b.  Antalet revisorer och revisorssuppleanter  

som ska utses av årsstämman   

Beslut JA NEJ AVSTÅR

13. Beslut om:
 a. Arvode till styrelseledamöterna   
 b. Arvode till revisorerna   
14.  Val av styrelseledamöter och  

styrelsens ordförande
 a.  Conni Jonsson, omval   
 b. Margo Cook, omval   
 c.  Johan Forssell, omval   
 d.  Nicola Kimm, omval   
 e.  Diony Lebot, omval   
 f.  Gordon Orr, omval   
 g. Marcus Wallenberg, omval   
 h. Brooks Entwistle, nyval (villkorat)   
 i.  Styrelsens ordförande:  

Conni Jonsson, omval   
15. Val av revisorer och revisorssuppleanter   
16.  Beslut om principer för utseende  

av valberedningen    
17.  Framläggande av styrelsens  

ersättningsrapport för godkännande    
18.  Beslut om riktlinjer för ersättning till  

ledande befattningshavare   
19.  Beslut om bemyndigande för styrelsen  

att emittera aktier och teckningsoptioner   
20.  Beslut om bemyndigande för styrelsen att  

emittera aktier som en del av vederlaget  
för förvärvet av BPEA   

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.

Svarsalternativen nedan avser de förslag som lämnats av styrelsen och valberedningen och som framgår av kallelsen till årsstämman.

E


