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FÖRHANDSRÖSTNINGSFORMULÄR (EUROCLEAR SWEDEN-AKTIEÄGARE): 
AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ:S EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2021 
 
Aktieägare vars aktier är direktregistrerade på deras svenska värdepapperskonto kan förhandsrösta genom att 
använda detta formulär. Sådana aktieägare kan även rösta elektroniskt genom verifikation med BankID via Euroclear 
Sweden AB:s webbplats https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy senast den 10 februari 2021 kl. 16 (EET). Om du röstar 
elektroniskt behöver du inte använda detta formulär. 
 
Aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade i Ahlstrom-Munksjös aktieägarregister som förs av Euroclear Sweden 
måste temporärt registrera sina aktier i eget namn i nämnda register för att kunna rösta. Instruktioner avseende detta 
anges i C3 i kallelsen till Ahlstrom-Munksjös extra bolagsstämma som finns tillgänglig på www.ahlstrom-
munksjo.com/egm-2021 (finns tillgänglig enbart på engelska och finska). 

 
ANVISNINGAR 
 

1. Fyll i uppgifterna om aktieägaren nedan (del A i detta formulär) 
 

2. Välj aktieägarens föredragna röstningsalternativ nedan (del B i detta formulär) 
 

3. Skriv ut, datera och underteckna formuläret 
 

4. Det ifyllda och undertecknade formuläret ska lämnas in via e-post till 
GeneralMeetingService@euroclear.com eller med post till Euroclear Sweden AB, “Ahlstrom-Munksjö 
EGM 2021”, Box 191, SE-101 23 Stockholm, Sverige 

 
Om aktieägaren är en juridisk person måste behörighetsdokument (till exempel ett registreringsbevis och 
styrelsebeslut/fullmakt enligt vad som är tillämpligt) bifogas till formuläret. Detta gäller även aktieägare 
som är fysiska personer och som röstar via fullmakt.  Detta formulär, tillsammans med eventuella 
nödvändiga bilagor, ska vara Euroclear Sweden till handa senast den 10 februari 2021 kl. 16 (EET).  
 
A) AKTIEÄGARINFORMATION (VÄNLIGEN FYLL I) 
 
Aktieägaren som anges nedan utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Ahlstrom-
Munksjö Oyj på extra bolagsstämman den 19 februari 2021 på det sätt som anges i del B i detta formulär. 
Antalet förhandsröster bekräftas den 8 februari 2021 baserat på innehavet på värdepapperskontot.  
 

Aktieägarens namn                                                                                                                                                                                     

Födelsedatum / 

organisationsnummer 
 

Adress  

Postnummer och ort  

Land   

Telefonnummer  

E-post  

 
Intygande (om den undertecknade är en legal företrädare för en aktieägare som är en juridisk person): Jag, 
den undertecknade, är styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i aktieägaren och intygar på 
heder och samvete att jag har behörighet att lämna in detta förhandsröstningsformulär på uppdrag av 
aktieägaren och att innehållet i förhandsrösten motsvarar aktieägarens beslut. 
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Intygande (om den undertecknade företräder aktieägaren med fullmakt): Jag, den undertecknade, intygar på 
heder och samvete att den bifogade fullmakten motsvarar originalet och att den inte har återkallats. 
 

Ort och datum  

 

Signatur 

 

Namnförtydligande 

 

 

B) FÖRHANDSRÖSTNINGSFORMULÄR (VÄNLIGEN FYLL I) 
 
Röstningsalternativen nedan utgör förslagen till den extra bolagsstämman. För de fullständiga förslagen hänvisas 
till Ahlstrom-Munksjö Oyj:s kallelse till den extra bolagsstämman som publicerats på  
www.ahlstrom-munksjo.com/egm-2021 (finns tillgänglig enbart på engelska och finska). 
 
Rösta genom att kryssa i det önskade röstningsalternativet i den aktuella rutan nedan. 
 

 Beslutsförslag som inkluderats i 
kallelsen till stämman  

För/Ja Mot/Nej Avstå från att rösta 

6. Beslut om antalet 
styrelseledamöter  

☐ ☐ ☐ 

7. Ändringar i styrelsens 
sammansättning  

☐ ☐ ☐ 

8. Beslut om ersättning till 
styrelseledamöterna  

☐ ☐ ☐ 

9. Beslut om upplösande av 
aktieägarnas valberedning 

☐ ☐ ☐ 

10. Beslut om att ändra 
bemyndigandet av styrelsen att 
besluta om emission av aktier 
och särskilda rätter som 
berättigar till aktier som beviljats 
av den ordinarie bolagsstämman 
i Ahlstrom-Munksjö som avhölls 
den 25 mars 2020 

☐ ☐ ☐ 

11. Beslut om att instruera 
Ahlstrom-Munksjös styrelse att 
utreda huruvida det skulle ligga i 
bolagets intresse att ändra sin 
hemort från Helsingfors till ett 
annat EU-land, inklusive att 
ändra sin bolagsform till ett 
Societas Europaea 

☐ ☐ ☐ 
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Ytterligare information om förhandsröstning  
 
Aktieägaren får inte lämna några andra instruktioner än att markera ett av svarsalternativen i 
förhandsröstningsformuläret. Om aktieägaren har inkluderat särskilda instruktioner eller villkor eller gjort tillägg 
till eller ändringar i formulärstexten är förhandsrösten ogiltig.  
 
Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Om mer än ett formulär lämnas in kommer formuläret 
med det senaste datumet att beaktas. Det formulär som mottagits senast av bolaget kommer att beaktas om två 
formulär är daterade till samma datum. Ett ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas utan 
avseende.  
 
Om du har några frågor, vänligen ring nummer +46 (8) 402 91 33. 
 


