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Formulär för poströstning inför extra bolagsstämma i PTF Global Venture AB (publ) 

PTF Global Venture AB (publ), org.nr 559311-9935 ("Bolaget"), håller extra bolagsstämma fredagen 

den 21 oktober 2022. Bolagets styrelse har, i enlighet med 20 och 22 §§ lagen (2022:121) om tillfälliga 

undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, beslutat att aktieägare 

ska kunna utöva sin rösträtt vid extra bolagsstämman genom poströstning. Poströsten ska vara PTF 

Global Venture AB (publ) tillhanda senast torsdagen den 20 oktober 2022. 

Instruktioner för poströstning 

• Fyll i aktieägarens uppgifter längst ned i detta formulär. 

• Markera valda svarsalternativ på nästkommande sida för hur aktieägaren vill rösta. 

• Inkom med poströst på något av följande sätt, så att poströsten är PTF Global Venture AB 

(publ) c/o Roschier Advokatbyrå AB tillhanda senast torsdagen den 20 oktober 2022: 

o Röstning via e-post: Poströstning kan genomföras genom att fylla i detta poströstnings-

formulär och sedan skicka ifyllt formulär, inklusive eventuella bilagor, med e-post till: 

linnea.bjorkstrand@roschier.com. 

o Vanlig post: Poströstning kan genomföras genom att fylla i detta poströstnings-

formulär och sedan skicka ifyllt formulär, inklusive eventuella bilagor, med post till 

följande adress: PTF Global Venture AB (publ), c/o Roschier Advokatbyrå AB, Att. 

Linnea Björkstrand, Box 7358, 103 90 Stockholm (märk kuvertet "Extra bolagsstämma 

PTF"). 

• Om aktieägaren som avlägger poströsten är en juridisk person ska bestyrkt kopia av 

registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet för 

den eller de som undertecknat poströstningsformuläret att företräda den juridiska 

personen, bifogas till poströstningsformuläret.  

• Om aktieägaren avlägger poströsten genom ett ombud ska vidare fullmakt för ombudet 

bifogas till poströstningsformuläret. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än ett år före 

dagen för stämman, om inte längre giltighetstid (dock längst fem år) framgår av fullmakten. 

Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller mot-

svarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att företräda den juridiska 

personen, bifogas. Fullmaktsformulär tillhandahålls på Bolagets webbplats, 

www.proptechfarm.com, och skickas utan kostnad för mottagaren med post till aktieägare 

som så begär och som uppger sin postadress. 

• Observera att aktieägare som önskar utöva sin rösträtt vid stämman (genom poströstning) 

måste vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken 

avseende förhållandena på avstämningsdagen torsdagen den 13 oktober 2022. Aktieägare 

som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos en bank eller annan förvaltare måste, för att få 

utöva sin rösträtt på stämman, begära att tillfälligt införas i eget namn i den av Euroclear 

Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 13 oktober 2022 (s.k. 

rösträttsregistrering). Sådan rösträttsregistrering måste vara verkställd senast den 17 

oktober 2022, vilket innebär att aktieägare i god tid dessförinnan bör begära rösträtts-

registrering hos sin förvaltare. 
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Svarsalternativ 

Svarsalternativen nedan avser de framlagda förslag som framgår av kallelsen till stämman. 

1. Val av ordförande vid stämman 

Val av Fredrik Bergman som stämmans ordförande 

Ja ☐               Nej ☐           

2. Upprättande och godkännande av röstlängd 

Ja ☐               Nej ☐           

3. Godkännande av dagordning 

Ja ☐               Nej ☐                     

4. Val av en eller två justeringspersoner  
Beslut att utse en justeringsperson samt val av Linus Björk som justeringsperson 

Ja ☐               Nej ☐                          

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 

Ja ☐               Nej ☐  

6. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om emission av konvertibler 

Ja ☐               Nej ☐                               

7. Beslut om ändring av förvaltningsavtal 

Ja ☐               Nej ☐                               

8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av stamaktier och/eller 
preferensaktier och/eller konvertibler 

Ja ☐               Nej ☐                               

 

Aktieägaren vill att beslut under en eller flera punkter i poströstningsformuläret ovan ska anstå 
till fortsatt bolagsstämma  
(Ifylls endast om aktieägaren har ett sådant önskemål): 

Ange punkt eller 
punkter, använd 
siffror:  

 

 

Ytterligare information om poströstning 

Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att markera ett av de svarsalternativ som finns 

angivna vid respektive agendapunkt ovan. Om aktieägaren har avstått från att ange ett svarsalternativ 

kommer aktieägaren anses ha avstått från att ha röstat i frågan. Om aktieägaren har försett formuläret 

med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är rösten (dvs. 

poströstningen i dess helhet) ogiltig. 
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Endast ett poströstningsformulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in, 

kommer endast det senast daterade formuläret att beaktas. Om två formulär är daterade per samma 

dag kommer endast det formulär som sist kommit Bolaget (c/o Roschier Advokatbyrå AB) tillhanda att 

beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär, samt formulär utan giltiga eller fullständiga 

fullmakts- eller behörighetshandlingar, kan komma att lämnas utan avseende.  

Poströst kan återkallas fram till och med den 20 oktober 2022 genom att kontakta Bolaget (c/o 

Roschier Advokatbyrå AB) per e-post till: linnea.bjorkstrand@roschier.com. Även frågor om 

poströstningsförfarandet kan skickas per e-post till: linnea.bjorkstrand@roschier.com. 

För förslag till beslut hänvisas till kallelsen till stämman och, om tillämpligt, de separata fullständiga 

beslutsförslagen, som finns tillgängliga på Bolagets webbplats, https://www.proptechfarm.com, där 

även övriga handlingar inför stämman finns tillgängliga. 

För information om Bolagets behandling av personuppgifter med anledning av bolagsstämman hän-

visas till https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf. 

Poströstning 

Nedanstående aktieägare utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i PTF Global 

Venture AB (publ) vid extra bolagsstämman den 21 oktober 2022. Rösträtten utövas på det sätt som 

framgår av röstningsalternativen som finns angivna längre upp i detta formulär. 

Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för aktieägare som är juridisk person): 

Undertecknad försäkrar på heder och samvete att undertecknad är behörig att avge denna poströst 

för aktieägaren och att poströstens 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. 

Aktieägarens namn Pers.nr/org.nr 

E-postadress 

 

 

 

Tel.nr  

Ort och datum 

Namnteckning(ar)* 

Namnförtydligande(n) 

 

* Om aktieägaren är en fysisk person som poströstar personligen är det aktieägaren själv som ska 

underteckna. Om poströsten avges av ett ombud (genom fullmakt) för en aktieägare, är det ombudet 

som ska underteckna. Om poströsten avges av ställföreträdare för en juridisk person är det 

ställföreträdaren/ställföreträdarna som ska underteckna. 

***** 


