
 

FORMULÄR FÖR ANMÄLAN OCH POSTRÖSTNING 

Till årsstämman i Humana AB (”Humana”) tisdagen den 11 maj 2021 anmäler sig och röstar nedan-

stående aktieägare (”Aktieägaren”) för samtliga sina aktier i Humana i enlighet med vad som anges i 

denna poströstsedel. 

 

__________________________________________________________________________ 

Ort och datum 

 

__________________________________________________________________________ 

Aktieägarens namn. Om bolag, ange företagsnamn (firma) 

 

__________________________________________________________________________ 

Aktieägarens signatur. Om bolag, signatur av behörig(a) firmatecknare. 

 

__________________________________________________________________________ 

Ange Aktieägarens person- eller organisationsnummer eller motsvarande 

 

__________________________________________________________________________ 

Aktieägarens adress 

 

__________________________________________________________________________ 

Ange Aktieägarens telefonnummer 

 

Poströstsedeln samt eventuella behörighetshandlingar (t.ex. registreringsbevis utvisande behörig(a) 

firmatecknare och eventuell fullmakt från styrelsen) bör i god tid före stämman skickas med e-post till 

GeneralMeetingService@euroclear.com eller med post i original till Humana AB, ”Årsstämma”, c/o 

Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Aktieägare som är fysiska personer kan även avge 

förhandsröst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden AB:s hemsida, 

http://anmalan.vpc.se/euroclearproxy. 

Poströstsedeln måste ha kommit Humana tillhanda senast måndagen den 10 maj 2021.  

Vänligen notera att anmälan till stämman inte behöver ske särskilt då poströstningsformuläret 

också gäller som anmälan. Observera att registrering av aktier i eget namn, om aktierna är 

förvaltarregistrerade, måste ha skett per onsdagen den 5 maj 2021. 

I det följande kan Aktieägaren ange hur denne önskar rösta i de ärenden som finns upptagna i förslaget 

till dagordning i kallelsen till stämman. ”Ja” betyder att Aktieägaren röstar i enlighet med förslaget i 

kallelsen till stämman och ”Nej” betyder att Aktieägaren röstar nej till förslaget i kallelsen. Om 

Aktieägaren inte har markerat något svarsalternativ i en viss fråga anses denne ha avstått från att rösta 

i den frågan. Aktieägaren kan inte villkora sin röst eller lämna andra instruktioner till bolaget genom detta 

formulär. 

Poströsten kan återkallas genom meddelande till Humana på ovanstående adress.  

Vänligen se kallelsen till stämman på Humanas webbplats för fullständiga förslag till beslut. 

Vid frågor vänligen kontakta: Euroclear Sweden AB på telefon 08-402 91 60 eller per e-post 

GeneralMeetingService@euroclear.com (måndag-fredag kl. 09.00-16.00). 
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Röstsedel 

Namn: __________________________________________________________________ 

Person-/organisationsnummer: _______________________________________________ 

för beslutspunkterna på årsstämman i Humana den 11 maj 2021.  

 

BESLUTSPUNKT 
  

2. Val av ordförande vid stämman 

Valberedningen föreslår Sören Mellstig 

  

3. Upprättande och godkännande av röstlängd 

 

  

4. Godkännande av dagordning  

Se kallelse för förslag  

  

5. Val av en eller två justerare 

 

  

(i) Mats Hellström, representant för Nordea Funds Ltd 

 

  

(ii) Fredrik Strömholm, representant för Impilo Care AB 

 

  

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 

 

  

8. (a) Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt 

koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen 

  

8. (b) Beslut om dispositioner av bolagets resultat enligt den fastställda 

balansräkningen 

Se kallelse för förslag  

  

8. (c) Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2020 åt: 
  

(i) Styrelseledamoten och ordföranden Sören Mellstig 
  

(ii) Styrelseledamoten Magdalena Gerger 
  

(iii) Styrelseledamoten Karita Bekkemellem 
  

Ja Nej 

Ja Nej 

Ja Nej 

Ja Nej 

Ja Nej 

Ja Nej 

Ja Nej 

Ja Nej 

Ja Nej 

Ja Nej 

Ja Nej 
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(iv) Styrelseledamoten Kirsi Komi
  

(v) Styrelseledamoten Monica Lingegård
  

(vi) Styrelseledamoten Anders Nyberg
  

(vii) Styrelseledamoten Fredrik Strömholm
  

(viii) Tidigare styrelseledamoten Per Granath för tiden från den 1 januari 2020 till

den 29 maj 2020

  

(ix) Verkställande direktören Rasmus Nerman
  

9. Beslut om antal styrelseledamöter

Valberedningen föreslår sex stämmovalda styrelseledamöter utan suppleanter 

  

10. Beslut om antal revisorer

Valberedningen föreslår en revisor utan suppleant 

  

11. Beslut om arvode till styrelsens ledamöter

Valberedningen föreslår 700 000 kronor till styrelsens ordförande, 250 000 kronor  till 

övriga stämmovalda ledamöter, 120 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet, 40 

000kronor till övriga medlemmar i revisionsutskottet, samt 60 000 kronor till 

ordföranden och 20 000  kronor till övriga ledamöter i ersättningsutskottet

  

12. Beslut om arvode till revisor

Valberedningen föreslår arvode till revisor enligt godkänd räkning 

  

13. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

(i) Val av Karita Bekkemellem som styrelseledamot
  

(ii) Val av Kirsi Komi som styrelseledamot
  

(iii) Val av Monica Lingegård som styrelseledamot
  

(iv) Val av Sören Mellstig som styrelseledamot
  

(v) Val av Anders Nyberg som styrelseledamot
  

Ja Nej 

Ja Nej 

Ja Nej 

Ja Nej 

Ja Nej 

Ja Nej 

Ja Nej 

Ja Nej 

Ja Nej 

Ja Nej 

Ja Nej 

Ja Nej 

Ja Nej 

Ja Nej 

Ja Nej 
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(vi) Val av Fredrik Strömholm som styrelseledamot
  

(vii) Val av Sören Mellstig som styrelsens ordförande
  

14. Val av revisor

(i) Val av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som bolagets revisor
  

15. Beslut om godkännande av ersättningsrapporten
  

16. Beslut om emissionsbemyndigande

Se kallelse för förslag 

  

17. (a) Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier

Se kallelse för förslag 

 

17. (b) Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier

Se kallelse för förslag 

  

18. Beslut om ändring av bolagsordning

Se kallelse för förslag 

  

Aktieägaren vill att beslut under en eller flera punkter i formuläret ovan ska anstå till fortsatt 

bolagsstämma  

(Ifylls endast om aktieägaren har ett sådant önskemål) 

Ange punkt eller punkter 

(Använd siffror): 

Ja Nej 

Ja Nej 

Ja Nej 

Ja Nej 

Ja Nej 

Ja Nej 

Ja Nej 

Ja Nej 


