ANMÄLAN OCH FORMULÄR FÖR FÖRHANDSRÖSTNING
Enligt lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och
föreningsstämmor.
Formuläret ska vara Nextory AB tillhanda senast den 29 juni 2021.
Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier
i Nextory AB org.nr 556708-4149, vid årsstämma den 30 juni 2021.
Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.
Aktieägare:

Personnummer/organisationsnummer:

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 enligt fullmakt):
Undertecknad försäkrar på heder och samvete att bilagd fullmakt överensstämmer med originalet och inte är
återkallad.

Ort och datum
Namnteckning
Namnförtydligande
Telefonnummer

E-post

För att förhandsrösta - gör så här:
• Fyll i uppgifter ovan.
• Markera valda svarsalternativ nedan.
• Skriv ut, underteckna och skicka formuläret till Nextory AB, Dalagatan 7, 3tr, 111 23 Stockholm.
Ifyllt och undertecknat formulär får även inges elektroniskt genom att det ifyllda formuläret skickas
med e-post till johan.simberg@nextory.com
• Om aktieägaren är en fysisk person som förhandsröstar personligen är det aktieägaren själv som
ska underteckna vid Namnteckning ovan. Om förhandsrösten avges av ett ombud (fullmäktig) för en
aktieägare är det ombudet som ska underteckna. Om förhandsrösten avges av en ställföreträdare för
en juridisk person är det ställföreträdaren som ska underteckna.

• Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är
en juridisk person måste registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret.
Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att nedan markera ett av de angivna
svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Om aktieägaren önskar avstå från att rösta i
någon fråga, vänligen avstå från att markera ett alternativ. Om aktieägaren har försett formuläret
med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är rösten (dvs.
förhandsröstningen 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.
Förhandsröstningsformuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara Nextory AB
tillhanda senast den 29 juni 2021. Förhandsröst kan återkallas fram till och med den 29 juni 2021
genom att kontakta Nextory AB vie e-post till johan.simberg@nextory.com

Årsstämma i Nextory AB, 30 juni 2021
Svarsalternativen nedan avser de förslag som anges i kallelsen till årsstämman.
1. Val av ordförande vid bolagsstämman.
1A. Fredrik Månsson;
Ja

Nej

2 Val av justeringsperson(er).
2A. Johan Simberg;
Ja

Nej

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
Ja

Nej

4. Godkännande av dagordningen.
Ja

Nej

5. Prövning om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
Ja

Nej

6. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkningen och
koncernbalansräkningen.
Ja

Nej

7. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen samt den fastställda koncernbalansräkningen.
7.A. Styrelsen föreslår att årets resultat balanseras i ny räkning;
Ja

Nej

8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör.
Ja

Nej

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och antalet revisorer.
9A. 7 styrelseledamöter; 2 styrelsesuppleant; 1 revisor;
Ja

Nej

10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor.
10A. Styrelsen föreslår att bruttoarvode, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, utgår till
styrelseordförande Fredrik Månsson med 150 000 kr. Från bruttoarvodet ska preliminärskatteavdrag
göras före utbetalning.
Vidare föreslår styrelsen att bruttoarvode, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, utgår till
styrelsemedlem Ulrika Viklund med 125 000 kr. Från bruttoarvodet ska preliminärskatteavdrag göras
före utbetalning.
Vidare föreslår styrelsen att bruttoarvode, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, utgår till övriga
ordinarie styrelsemedlemmar med 75 000 kr. Från bruttoarvodet ska preliminärskatteavdrag göras
före utbetalning.
Utöver detta föreslår styrelsen även att bruttoarvode, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, utgå
till ordförande i revisionsutskottet (Helena Herlogsson) med 30 000 kr, samt till ordinarie ledamot i
revisionsutskottet (Tore Tolke) med 20 000 kr. Från bruttoarvodet ska preliminärskatteavdrag göras
före utbetalning.
Styrelsen föreslår att arvodet till bolagets revisor ska utgå med belopp enligt löpande räkning i
enlighet med sedvanliga debiteringsnormer. ;
Ja

Nej

11. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och revisor.
11A.
Styrelseledamot:
Helena Herlogsson (omval)
Fredrik Månson (omval)
Ola Strömberg (omval)
Tore Tolke (omval)
Lars Erik Blom (omval)
Per Skyttvall (omval)
Ulrika Viklund (Nyval)

Styrelsesuppleant:
Rebecka Löthman Rydå (omval)

Per Jacobsson (omval)
Revisor:
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med huvudansvarig revisor Erik Bergh (omval)
Ja

Nej

12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av nya aktier,
teckningsoptioner och/eller konvertibler.
12A. Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att inom ramen för gällande
bolagsordning, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om emission av nya aktier, teckningsoptioner
och/eller konvertibler. Bemyndigandet föreslås gälla för tiden intill nästa årsstämma och i övrigt
innefatta följande villkor.
Styrelsen ska kunna besluta om emission med företrädesrätt för befintliga aktieägare eller med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsen ska kunna besluta om emission mot kontant
betalning eller med bestämmelse om att de nya aktierna, teckningsoptionerna respektive
konvertiblerna ska betalas med apportegendom eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 §
andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen eller tecknas med kvittningsrätt. Styrelsen ska dock inte
kunna fatta beslut om emission av nya aktier eller konvertibler som innebär att aktiekapitalet kan
ökas med mer än tjugofem (25) procent i förhållande till det aktiekapital som föreligger vid tiden för
kallelsen till årsstämman. Styrelsen ska heller inte kunna fatta beslut om emission av
teckningsoptioner som innebär att aktiekapitalet kan ökas med mer än fem (5) procent i förhållande
till det aktiekapital som föreligger vid tiden för kallelsen till årsstämman.
Emission i enlighet med det föreslagna bemyndigandet ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen
ska äga bestämma villkoren i övrigt för emission enligt det föreslagna bemyndigandet samt vem som
ska ha rätt att teckna de nya aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna.
Skälet till att styrelsen föreslås kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares
företrädesrätt och med bestämmelse om kontant betalning eller betalning med apportegendom eller
i annat fall på villkor enligt ovan är att bolaget skall kunna emittera aktier, teckningsoptioner
och/eller konvertibler i syfte att kunna förvärva företag som styrelsen bedömer vara strategiskt
viktiga för bolaget eller införskaffa nytt kapital för att kunna göra sådana förvärv samt att möjliggöra
för styrelsen att rikta emissioner till investerare eller personer som styrelsen bedömer vara
strategiskt viktiga för bolaget.
Skälet till att styrelsen föreslås kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares
företrädesrätt och med bestämmelse om teckning med kvittningsrätt är att möjliggöra för styrelsen
att snabbt och/eller på villkor som styrelsen bedömer vara fördelaktiga för bolaget reglera bolagets
skulder i situationer där kontant betalning inte är möjlig eller bedöms vara ofördelaktig för bolaget. ;

Ja

Nej

