
- Anders Johansson

- Jan Ström

I tabellen nedan har jag angivit hur jag önskar rösta vid årsstämman i Free2move Holding AB (publ),                              

org. nr 556705-0157, torsdagen den 7 maj 2020.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

14. Beslut om arvode till styrelse och revisor                                                         

- Arvode till revisorn skall utgå  enligt godkänd räkning.

- Valberedningen föreslår att oförändrat arvode ska utgå till styrelsen, 

vilket innebär ett arvode uppgående till 120 000 kr till ordföranden 

och 75 000 kr till var och en av de externa ledamöterna. Ledamot 

som är engagerad i Bolaget uppbär inget arvode.

1. Öppnande av Årsstämman

 2. Val av ordförande vid Årsstämman .                                                                    

- Jonas Bergh

5. Val av  två justeringsmän

FÖR EMOTBESLUT

13. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och 

styrelsesuppleanter som ska väljas av Årsstämman.                                        

- Förslag fem styrelseledamöter och noll suppleanter

4. Godkännande av dagordning

6. Prövning av om Årsstämman blivit behörigen sammankallad

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt 

i före- kommande fall koncernredovisning och 

koncernrevisionsberättelse för 2019.

11. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller 

förlust enligt den fastställda balansräkningen för 2019 .

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och den 

verkställande direktören för 2019.

10. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning 

samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 

2019



- Didrik Hamilton, ordförande (omval)

- Sture Persson, styrelseledamot  (omval)

- Leif Syrstad, styrelseledamot  (omval)

- Peter Öberg, styrelseledamot  (omval)

- Andreas Lundmark, styrelseledamot  (nyval)

Namnteckning Namnförtydligande

Telefonnummer E-postadress

Antal aktier i Free2move Holding  AB 

(publ)

Aktieägares namn/ företagsnamn

Personnummer/ födelsedatum/ organisationsnummer

FÖR EMOT

SYNPUNKTER GÄLLANDE FÖRSLAG TILL BESLUT

- Ernst & Young AB (EY) som revisor (nyval)  ,                               

med Andreas Nyberg som huvudrevisor.

15. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande, eventuella 

styrelsesuppleanter och revisor. 

BESLUT

Aktieägare som önskar delta i Årsstämman ska , dels vara införd i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB per 

torsdagen den 30 april 2020, dels anmäla sin avsikt att delta i Årsstämman till Bolaget senast torsdagen den 30 april

2020; per post: Free2move Holding AB (publ), Sankt Eriksgatan 117, 113 43 Stockholm eller per e-post: holding@free2move.se.        

Det ifyllda och undertecknade formuläret för poströstning  med, i förekommande  fall,  aktuella behörighetshandlingar ska sändas till 

bolaget under adress" Free2move Holding AB, Sankt Eriksgatan 117, 113 43 Stockholm", i god tid före årsstämman. Poströster ska 

ha inkommit till bolaget senast den 4 maj 2020 kl. 17.00. 

Ort och datum


