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 ANMÄLAN OCH FORMULÄR FÖR POSTRÖSTNING  

 
Formulär för poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta 
genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. 
 
Nedanstående aktieägare ("Aktieägaren") anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för 
Aktieägarens samtliga aktier i MAG Interactive AB (publ), org. nr. 556804-3524, vid årsstämman 
onsdagen den 20 januari 2021. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade 
svarsalternativ nedan. 

Underskrift av Aktieägaren 

Aktieägarens namn 

 

Personnummer/Födelsedatum/Org. nr 
 

E-postadress 
 

Telefonnummer 

Ort och datum 
 

Namnteckning 
 

 
För att poströsta – gör så här:  
• Fyll i uppgifterna ovan.  
• Markera valda svarsalternativ nedan.  
• 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 poströstningsformuläret. Om 
Aktieägaren är en juridisk person måste registreringsbevis eller annan behörighetshandling 
biläggas poströstningsformuläret.  

 
I det följande kan Aktieägaren ange hur denne önskar rösta i de ärenden som finns upptagna i 
förslaget till dagordning i kallelsen till bolagsstämma. Aktieägaren kan inte lämna andra 
instruktioner än att nedan markera ett av de angivna svarsalternativen vid respektive punkt i 
poströstningsformuläret. Om Aktieägaren inte har markerat något svarsalternativ i en viss fråga 
anses denne ha avstått från att rösta i den frågan. Om Aktieägaren har försett 
poströstningsformuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i 
förtryckt text, är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Endast ett poströstningsformulär 
per Aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett poströstningsformulär in kommer endast det 
senast daterade poströstningsformuläret att beaktas. Om två poströstningsformulär har samma 
datering kommer endast det poströstningsformulär som sist kommit bolaget tillhanda att beaktas.  
 
Det ifyllda och undertecknade poströstningsformuläret, eventuellt fullmaktsformulär samt 
eventuella behörighetshandlingar, bör i god tid före årsstämman insändas till Roschier 



 

Advokatbyrå, Attention: Tilda Rosengren, Box 7358, 103 90, Stockholm. Det ifyllda och 
undertecknade poströstningsformuläret kan även inges elektroniskt och ska då, tillsammans med 
eventuellt fullmaktsformulär samt eventuella behörighetshandlingar, skickas till 
tilda.rosengren@roschier.com. Poströstningsformuläret måste ha mottagits senast tisdagen den 19 
januari 2021. 

Poströst kan återkallas fram till och med tisdagen den 19 januari 2021 genom att kontakta MAG 
Interactive AB (publ) via e-post till e-postadress ir@maginteractive.com. 

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen kontakta MAG Interactive AB 
(publ) via e-post: ir@maginteractive.com. 

För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelsen till årsstämman och bolagets hemsida 
https://www.maginteractive.com.  

Vid frågor vänligen kontakta: ir@maginteractive.com.  

  



 

Röstsedel 
 
Aktieägarens namn: _______________________________________________________________ 
Person-/organisationsnummer: ______________________________________________________ 
för beslutspunkterna på årsstämma i MAG Interactive AB (publ) den 20 januari 2021.   
  
Svarsalternativen nedan avser de förslag som anges i kallelsen till årsstämman. 

1. Val av ordförande vid årsstämman. 
 Ja ❑ Nej ❑ 

2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
 Ja ❑ Nej ❑ 

3. Godkännande av dagordning. 
 Ja ❑ Nej ❑ 

4. Val av en eller två personer att justera protokollet: 
A. Henrik Sandell, representerande Didner & Gerge Fonder. 
 Ja ❑ Nej ❑ 

B. Ulrik Grönvall, representerande Swedbank Robur Fonder.  
      Ja ❑  Nej ❑ 

5. Prövning om årsstämman blivit i behörig ordning sammankallad. 
 Ja ❑ Nej ❑ 

7. Beslut om fastställelse av moderbolagets resultaträkning och balansräkning samt av koncernresultaträkning och 
koncernbalansräkning. 
      Ja ❑ Nej ❑ 

8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen. 
     Ja ❑ Nej ❑ 
9. Beslut om ansvarsfrihet för nedanstående styrelseledamöter och verkställande direktören: 

Birgitta Stymne Göransson (Chairman)                             Ja ❑  Nej ❑ 
Andras Vajlok (ledamot)                              Ja ❑                  Nej ❑ 
Asbjørn Søndergaard (ledamot)                                                 Ja ❑                  Nej ❑
Daniel Hasselberg (ledamot och verkställande direktör) Ja ❑ Nej ❑
Taina Malén (ledamot)                              Ja ❑  Nej ❑ 
Teemu Huuhtanen (ledamot)  Ja ❑                  Nej ❑
10 A. Fastställande av antalet styrelseledamöter.  
    Ja ❑ Nej ❑ 
10 B. Fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter.
   Ja ❑ Nej ❑ 

11 A. Fastställande av arvoden till styrelse. 
   Ja ❑               Nej ❑ 



 

11 B. Fastställande av arvoden till revisorer. 
    Ja ❑ Nej ❑ 

12.  Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter: 

Jonas Eriksson (ordförande)                                                      Ja ❑                  Nej ❑ 
Andreas Vajlok (ledamot)                             Ja ❑                  Nej ❑ 
Asbjørn Søndergaard (ledamot)                                                 Ja ❑                  Nej ❑ 
Daniel Hasselberg (ledamot)                                                       Ja ❑  Nej ❑ 
Taina Malén (ledamot)                             Ja ❑  Nej ❑ 
Teemu Huuhtanen (ledamot)   Ja ❑                  Nej ❑
13. Val av revisorer: 
PricewaterhouseCoopers AB med auktoriserad revisor Niklas Renström som huvudansvarig revisor. 
      Ja ❑                 Nej ❑ 

14. Beslut om att anta riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och ledande befattningshavare. 
      Ja ❑                 Nej ❑ 

15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, med eller utan företrädesrätt för 
bolagets aktieägare. 
      Ja ❑                 Nej ❑ 
16. Beslut om (a) ett långsiktigt personaloptionsprogram; (b) emission av teckningsoptioner och (c) överlåtelse av 
aktier och/eller teckningsoptioner. 
      Ja ❑                 Nej ❑ 

17. Beslut om ett långsiktigt teckningsoptionsprogram och emission av teckningsoptioner. 
      Ja ❑                 Nej ❑ 

18. Beslut om ändring av bolagsordningen.  
      Ja ❑                 Nej ❑ 

 
 

Aktieägaren vill att beslut under en eller flera punkter i poströstningsformuläret ovan ska anstå till fortsatt 
bolagsstämma  
(ifylls endast om Aktieägaren har ett sådant önskemål) 

Ange punkt eller punkter, använd 
siffror:  

 

 


