
FORMULÄR FÖR POSTRÖSTNING  

Radio Innovation Sweden AB (publ) tillhanda senast den 26 juni 2020 kl 17.00.  

Observera att registrering av aktier i eget namn (om aktierna är förvaltarregistrerade) och 

anmälan till årsstämman måste ha skett senast den 23 juni 2020 även om aktieägaren väljer 

att poströsta före årsstämman. Instruktioner om detta finns i kallelsen till årsstämman.  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nedanstående aktieägare utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Radio 

Innovation Sweden AB (publ), org.nr 556621-8011, vid årsstämma den 30 juni 2020. Rösträtten 

utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan. 

Aktieägarens namn Personnummer/organisationsnummer 

 
 
 

 

Telefonnummer E-post 

 
 
 

 

Ort och datum 

 
 
 

 

Namnteckning 

 
 
 

 

Namnförtydligande 

 
 
 

 

 

För att poströsta, gör så här: 

• Fyll i aktieägarens uppgifter ovan 

• Markera valda svarsalternativ nedan för hur aktieägaren vill rösta 

• Skriv ut, fyll i, underteckna och skicka formuläret i original till Radio Innovation Sweden 

AB, Att: Kristian Johnson, Krossgatan 34, 162 50 Vällingby, eller via e-post till 

kristian@radioinnovation.net 

  

mailto:kristian@radioinnovation.net


Årsstämma i Radio Innovation Sweden AB (publ) den 30 juni 2020  

Svarsalternativen nedan avser styrelsens framlagda förslag vilka framgår av kallelsen till 

årsstämman. 

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
 Ja   Nej  

6. Godkännande av dagordningen 

 Ja   Nej  

8a. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen 

 Ja   Nej  

8b. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen 

 Ja   Nej  

8c. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören 

 Ja   Nej  

9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden 

 Ja   Nej  

10. Val av styrelse och revisor 

 Ja   Nej  

11. Beslut om överlåtelse av bolagets verksamhet till dotterbolag 

 Ja   Nej  

12. Beslut om emission av aktier 

 Ja   Nej  

13. Beslut om emission av aktier 

 Ja   Nej  

14. Beslut om bemyndigande 

 Ja   Nej  

15. Beslut om ändring av bolagsordningen 

 Ja   Nej  
 


