
ANMÄLAN OCH FORMULÄR FÖR POSTRÖSTNING

Nedanstående aktieägare anmäler sig till, och avger härmed röster i enlighet med Bilaga 1
vid, årsstämma i iZwop AB, org.nr 556942-8781, som hålls med enbart poströstning
måndagen den 20 juni 2022.

Aktieägare

Aktieägarens namn: Pers.nr/Org.nr:

Antal aktier i iZwop AB: Telefonnummer:

Datum:

Underskrift: Namnförtydligande:

Om formuläret ställs ut av en juridisk person ska formuläret undertecknas av behörig(a)
firmatecknare samt kopia av registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling för
utländsk juridisk person, bifogas.

Formuläret samt eventuella behörighetshandlingar ska vara iZwop AB tillhanda fredagen
den 17 juni 2022 och skickas till iZwop AB att: Jacob Andersson, BOX 19, 311 21
Falkenberg eller via e-post till info@izwop.com.

I Bilaga 1 ska rösterna avges. Aktieägaren kan inte rösta på annat sätt än genom att
markera ett av de angivna röstnings alternativen. Om aktieägaren inte har markerat något
svarsalternativ i en viss fråga anses aktieägaren ha avstått från att rösta i den frågan. För
fullständiga beslutsförslag, vänligen se dagordning till stämman på
www.izwop.com/arsstamma.

Till följd av att stämman sker med enbart poströstning, har aktieägaren möjlighet att ta
ställning till om beslut i något eller några av frågorna i Bilaga 1 ska anstå till en fortsatt
bolagsstämma. I sådant fall ska aktieägaren markera endast det röstnings alternativet. En
fortsatt bolagsstämma kommer inte hållas med enbart poströstning.

Vänligen observera att insändandet av detta formulär gäller som anmälan till stämman. En
förutsättning för att en poströst ska beaktas är att den aktieägare som har avgett rösten är
införd i aktieboken på avstämningsdagen för stämman.

mailto:info@izwop.com
http://www.izwop.com/arsstamma


Bilaga 1 till Formulär för poströstning

Aktieägare

Namn: Pers.nr/Org.nr:

Nedanstående röster avges av aktieägaren ovan för beslutspunkterna på årsstämman
tisdagen den 20 juni 2022 i iZwop AB, org.nr 556942-8781, enligt de beslutsförslag, i
förekommande fall, som framgår av dagordning till stämman.

1. Val av ordförande och justerare
Ordförande Melvin Helgesson                  Ja Nej Fortsatt bolagsstämma

Protokolljusterare Jacob Andersson           Ja Nej Fortsatt bolagstämma

2. Upprättande och godkännande av röstlängd
Ja Nej Fortsatt bolagstämma

3. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Ja Nej Fortsatt bolagstämma

4. Godkännande av dagordning
Ja Nej Fortsatt bolagstämma

5. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
Ja Nej Fortsatt bolagstämma

6. Beslut om dispositioner beträffande resultat
Ja Nej Fortsatt bolagstämma

7. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelse
Melvin Helgesson                                     Ja Nej Fortsatt bolagsstämma

Mikael Cwyl                                                Ja Nej Fortsatt bolagstämma

Max Boström                                            Ja Nej Fortsatt bolagsstämma

8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
Ja Nej Fortsatt bolagstämma

9. Val av styrelse
Omval av Melvin Helgesson                     Ja Nej Fortsatt bolagsstämma

Omval av Mikael Cwyl                                Ja Nej Fortsatt bolagstämma

Omval av Max Boström                            Ja Nej Fortsatt bolagsstämma



10. Val av revisor
Bortval av Christer Andersson                  Ja Nej Fortsatt bolagsstämma

Styrelsen anlitar en ny revisor Ja Nej Fortsatt bolagsstämma

11. Avslutande av stämman
Ja Nej Fortsatt bolagsstämma


