
 

 

FORMULÄR FÖR POSTRÖSTNING 

 
Nedanstående aktieägare utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i M.O.B.A. 
Network AB (publ), org.nr 559144-3964, (”M.O.B.A.”) vid extra bolagsstämma i M.O.B.A. måndagen 
den 7 juni 2021. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av nedan markerade alternativ. 

 
 

Aktieägarens namn Personnummer/födelsedatum/organisationsnummer 

Ort och datum Telefonnummer 

Namnteckning* 

* Vid firmateckning/ombud skall namnförtydligande anges vid namnteckningen och aktuellt registreringsbevis/ 
behörighetshandling biläggas det ifyllda poströstningsformuläret. 

 

Instruktioner för poströstning 

• Fyll i aktieägarens uppgifter ovan. 

• Markera valda svarsalternativ nedan för hur aktieägaren vill rösta. 

• Skicka det ifyllda och undertecknade formuläret för poströstning samt eventuella 
behörighetshandlingar till M.O.B.A. Network AB (publ), Box 5298, 10246 Stockholm eller via e-
post till info@wearemoba.com. 

• Poströstningsformuläret med eventuella behörighetshandlingar måste vara M.O.B.A.  tillhanda 
senast fredagen den 4 juni 2021. Om aktieägaren är en juridisk person måste registreringsbevis 
eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Det samma gäller om aktieägaren 
poströstar genom ombud. 

• Observera att aktieägaren också måste vara införd i aktieboken fredagen den 28 maj 2021, 
rösträttsregistrering avseende förvaltarregistrerade aktier som har gjorts senast den 1 juni 2021 
kommer dock att beaktas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Extra bolagsstämma i M.O.B.A.  måndag den 7 juni 2021 

Svarsalternativen avser styrelsens framlagda förslag vilka framgår av kallelsen till extra bolagsstämman. 
 

1. Val av ordförande vid stämman. 

Ja ☐ Nej ☐ Avstår ☐ Fortsatt bolagsstämma ☐ 

2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 

Ja ☐ Nej ☐ Avstår ☐ Fortsatt bolagsstämma ☐ 

3. Val av en eller två justeringspersoner. 

Ja ☐ Nej ☐ Avstår ☐ Fortsatt bolagsstämma ☐ 

4. Framläggande och godkännande av dagordning. 

Ja ☐ Nej ☐ Avstår ☐ Fortsatt bolagsstämma ☐ 

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 

Ja ☐ Nej ☐ Avstår ☐ Fortsatt bolagsstämma ☐ 

6. Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier. 

Ja ☐ Nej ☐ Avstår ☐ Fortsatt bolagsstämma ☐ 

7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier. 

Ja ☐ Nej ☐ Avstår ☐ Fortsatt bolagsstämma ☐ 

 


