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FORMULÄR FÖR POSTRÖSTNING 

Enligt lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och 
föreningsstämmor har styrelsen för GHP Specialty Care AB (publ), org.nr 556757-1103 (”bolaget”) 
beslutat att aktieägarna före årsstämman skall kunna utöva sin rösträtt per post.  

Undertecknad aktieägare utövar härmed sin rösträtt för samtliga sina aktier i bolaget vid årsstämman 
den 23 april 2020 i enlighet med vad som anges i Bilaga A. 

I Bilaga A anges hur aktieägaren önskar rösta i de ärenden som finns upptagna i förslaget till dagordning 
i kallelsen till årsstämman. Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att markera ett av de 
angivna svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Om aktieägaren har försett formuläret med 
särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är rösten ogiltig. Om 
aktieägaren vill avstå från att rösta i någon fråga skall inget svarsalternativ i den frågan markeras. 

Vänligen se kallelsen på bolagets hemsida för fullständiga förslag till beslut. Vid eventuella avvikelser 
mellan formuläret och kallelsen är det alltid kallelsen till årsstämman som gäller.  

Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det 
senaste daterade formuläret att användas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att 
lämnas utan avseende. 

Formuläret för poströstning kan återkallas genom skriftligt meddelande till bolaget på adress eller e-
postadress enligt nedan senast den 22 april 2020 klockan 12.00. Om aktieägaren närvarar vid 
årsstämman (på plats själv eller genom ombud) kommer poströsten inte att räknas eftersom aktieägaren 
förutsätts utöva sina rättigheter genom sin närvaro vid stämman. 

Vänligen observera att anmälan om aktieägares deltagande vid bolagsstämman och i förekommande 
fall omregistrering av förvaltarregistrerade aktier måste ske (på det sätt som föreskrivs i kallelsen) 
även om aktieägaren avser att utöva sin rösträtt genom poströstning. 

Det ifyllda och undertecknade formuläret med, i förekommande fall, aktuella behörighetshandlingar 
skall i god tid före årsstämman sändas till bolaget per post till GHP Specialty Care AB (publ), Södra 
Hamngatan 45, 411 06 Göteborg eller per e-post till arsstamma@ghp.se. Poströster skall inkomma 
senast den 22 april 2020 klockan 12.00. 

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman hänvisas till den 
integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida. 

Vid frågor vänligen kontakta: Philip Delborn, per telefon +46 70-212 52 64 eller per e-post 
philip.delborn@ghp.se. 

Aktieägarens namn/firma Pers.nr/Org.nr 

  

E-post 

 

Telefonnummer 

Ort och datum 

 

Namnteckning Namnförtydligande 

  

 

https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf


BILAGA A – RÖSTINSTRUKTION 

 

Aktieägarens namn/firma Pers.nr/Org.nr 

  

Nedanstående röster avges av aktieägaren ovan för beslutspunkterna på årsstämman den 23 april 2020 i GHP Specialty 
Care AB (publ), org. nr 556757-1103, enligt de beslutsförslag, i förekommande fall, som framgår av kallelsen till 
årsstämman. 
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PUNKT PÅ FÖRESLAGEN DAGORDNING 

2. Val av ordförande vid stämman Ja ☐ Nej ☐ 

4. Godkännande av dagordningen Ja ☐ Nej ☐ 

6. Beslut om stämman blivit behörigen sammankallad Ja ☐ Nej ☐ 

9a. Beslut om fastställelse av resultaträkning och 

 balansräkning jämte koncernresultat- och 

 koncernbalansräkning 

Ja ☐ Nej ☐ 

9b.  Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat 

 enligt den fastställda balansräkningen 

Ja ☐ Nej ☐ 

9c.  Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören 

Carsten Browall (styrelseordförande) Ja ☐ Nej ☐ 

Bo Wahlström (styrelseledamot) Ja ☐ Nej ☐ 

Mikael Olsson (styrelseledamot) Ja ☐ Nej ☐ 

Johan Wachtmeister (styrelseledamot) Ja ☐ Nej ☐ 

Elisabeth Hansson (styrelseledamot) Ja ☐ Nej ☐ 

Dag Andersson (styrelseledamot) Ja ☐ Nej ☐ 

Daniel Öhman (verkställande direktör) Ja ☐ Nej ☐ 

10.  Fastställande av antalet styrelseledamöter och 

 styrelsesuppleanter 
Ja ☐ Nej ☐ 

11.  Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisor 

Arvoden åt styrelseledamöter Ja ☐ Nej ☐ 

Arvoden åt revisor Ja ☐ Nej ☐ 

12 Val av styrelse och revisor 

Val av Carsten Browall till styrelseledamot (omval) Ja ☐ Nej ☐ 

Val av Bo Wahlström till styrelseledamot (omval) Ja ☐ Nej ☐ 

Val av Mikael Olsson till styrelseledamot (omval) Ja ☐ Nej ☐ 

Val av Johan Wachtmeister till styrelseledamot (omval) Ja ☐ Nej ☐ 

Val av Elisabeth Hansson till styrelseledamot (omval) Ja ☐ Nej ☐ 

Val av Dag Andersson till styrelseledamot (omval) Ja ☐ Nej ☐ 

Val av Carsten Browall till styrelseordförande (omval) Ja ☐ Nej ☐ 
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Val av Ernst & Young AB med huvudansvarig revisor 

Mikael Sjölander (omval) 

Ja ☐ Nej ☐ 

13.  Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning Ja ☐ Nej ☐ 

14.  Styrelsens förslag till beslut om ändring av firma Ja ☐ Nej ☐ 

15.  Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för 

 styrelsen att emittera aktier 
Ja ☐ Nej ☐ 

16.  Styrelsens förslag till beslut om incitamentsprogram 2020/2023 genom 

a) emission av teckningsoptioner till dotterbolaget Global 

Health Partner Swe AB 
Ja ☐ Nej ☐ 

b) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till 

ledande befattningshavare i koncernen 
Ja ☐ Nej ☐ 

17.  Styrelsens förslag till beslut om godkännande av följande närståendetransaktioner enligt 16 

 kap aktiebolagslagen i 

a) GHP Spine Center Göteborg AB Ja ☐ Nej ☐ 

b) GHP Ortho Center Storängsbotten AB Ja ☐ Nej ☐ 

18.  Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning och 

 andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare 
Ja ☐ Nej ☐ 

19.  Förslag till beslut om principer för utseende av 

 valberedning inför årsstämman 2021 och instruktion till 

 valberedningen 

Ja ☐ Nej ☐ 

 


