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Enligt lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och 
föreningsstämmor har styrelsen för C Security Systems AB (publ.) org.nr 556849-1368, beslutat att 
årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att 
utövande av rösträtt endast kan ske genom poströstning före årsstämman. 
 
Komplett formulär, inklusive ev. bilagor ska vara bolaget tillhanda senast kl 15, den 11 maj 
2021. 
 
Nedanstående aktieägare utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i bolaget vid 
årsstämman den 12 maj 2021. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade 
svarsalternativ nedan. 
 

Aktieägarens namn 

 

Person-/Organisationsnummer 

Telefonnummer E-mail adress  

Ort 

 

Datum 

Underskrift 

 

Namnförtydligande 

  

 
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. 
 
För att poströsta gör så här: 
 

1. Fyll i uppgifterna ovan (vänligen skriv tydligt). 
2. Markera svarsalternativen för hur aktieägaren vill rösta. Ringa in svaret, ej kryss 
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3. Komplett ifyllt och undertecknat formulär för poströstning sänds med post till C 

Security Systems AB, Gustavslundsvägen 12, 5 tr. 167 51 Bromma med angivande 
av ”årsstämma 2021” eller via e-post till ir@csec.group.  

 
 
Om aktieägaren är en juridisk person måste behörighetshandlingar (t.ex. registreringsbevis och 
eventuell fullmakt) biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren poströstar genom ombud. 
 
Observera att aktieägare som har sina aktier förvaltningsregistrerade måste registrera aktierna i 
eget namn för att få rösta. 
 
Ytterligare information om poströstning 
 
Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att markera ett av de nedan angivna 
svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Om aktieägaren har försett formuläret med 
särskilda instruktioner eller villkor eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är poströsten ogiltig. 
 
Om aktieägaren vill avstå från att rösta i någon fråga ska inget svarsalternativ i den frågan 
markeras. 
 
Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast 
det senast daterade formuläret att beaktas. Om två eller fler formulär har samma datering kommer 
endast det formulär som sist kommit bolaget tillhanda att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt 
formulär kommer att lämnas utan avseende. 
 
Komplett poströstningsformulär, inklusive ev. bilagda behörighetshandlingar, ska vara bolaget 
tillhanda senast kl 15, den 11 maj 2021. 
 
Poströst kan återkallas fram till ovan tid 
För fullständig information till beslut, vänligen se kallelse och förslag på www.csec.group. 
 
Vid frågor, vänligen kontakta ir@vsec.group  
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Svarsformulär 

 
Svarsalternativen nedan avser styrelsens framlagds förslag (vilka framgår av kallelsen till 
årsstämman), om inte annat framgår av formuläret. (OBS, Ringa in ert svar) 
 

1. Val av ordförande vid stämman. 
Styrelsen föreslår adv. Rafal Poumeyrau som ordförande för stämman, alternativt Robert Tejme om Rafal 
Poumeryrau ej kan medverka. 

                                             Ja                               Nej 
 

2 Upprättande och godkännande av röstlängd 
Styrelsen föreslår den röstlängd som upprättas baserat på den av Euroclear Sweden AB förda aktiebok den 4 maj 
2021 och mottagna poströster per 11 maj 2021, samt kontrollerad av justeringspersoner. 
 
                             Ja                               Nej 
 

3 Godkännande av dagordning 
. 
                             Ja                               Nej 
 

4 Val av justeringspersoner 
Styrelsen föreslår Jacob Lundberg och Lars Tegborg som justeringspersoner. 
 
                             Ja                               Nej 
 

5 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad 
 
                             Ja                               Nej 
 

7 A, Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernräkning och koncernbalansräkning för  
    räkenskapsåret 2020 
 
                             Ja                               Nej 
 

7   B,  Beslut om styrelsens förslag för dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den  
           fastställda balansräkning  för räkenskapsåret 2020  

                             Ja                               Nej 
 

7   C,  Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD för 2020, om tjänstgöringstid del av år, se nedan. 

      Magnus Söderberg , VD ,styrelseledamot, jan - mars        Ja                               Nej 
 
      Jacob Lundberg , VD ,styrelseledamot       mars -              Ja                               Nej 
       
      Robert Tejme, Ordförande                                                  Ja                                Nej 
 
      Carl Aspenberg, ledamot ,                           jan-okt            Ja                                Nej 
 
      Robert Berg,       ledamot                             jan- nov          Ja                                Nej 
 
      Stefan Hultberg   ledamot                            jul  -dec           Ja                                Nej 
 
      Martin Hägerdal   ledamot                           dec-                 Ja                                Nej 
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                                                 Svarsformulär 
 
 
      Mikael Jung,       ledamot                           dec -                Ja                               Nej 
 
      Olof Nordlander,  ledamot                          jul  -                 Ja                                Nej 
 
       Per Söderström,  ledamot                         dec -                Ja                                Nej 
 
       Lars Tegborg,      ledamot                         dec -                Ja                                Nej 
 
 

8        Fastställelse av styrelse- och revisionsarvoden, varvid revisionen sker på löpande räkning. 

.                             Ja                               Nej 
 

9       Godkännande av styrelsens förslag av styrelse och revisorer, varvid Robert Tejme väljs som ordförande. 

                             Ja                               Nej 
 

10      Beslut om ändring av bolagsordningen. 

                             Ja                               Nej 
 

11      Beslut om nyemission av optioner. 

.                             Ja                               Nej 
 

       12      Beslut om att ge styrelsen bemyndigande att tillföra bolaget rörelsekapital, kapital för företagsförvärv   
                 och/eller förvärv av tekniklösningar. 

 
.                             Ja                               Nej 
 

       13      Beslut om att styrelsen får göra smärre ändringar i på stämman tagna beslut för att kunna registrera  
   ärendena hos Bolagsverket och Euroclear. 

 
                              Ja                               Nej 

 
14.     Beslut om att inga andra ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller   
          bolagsordningen ska tas upp. 

.                             Ja                               Nej 
 

 


