
FORMULÄR FÖR POSTRÖSTNING/

POSTAL VOTING FORM

I enlighet med lagen om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och

föreningsstämmor (2022:121), har styrelsen i Kale United AB, org. nr. 559171-9082 (”Bolaget”)

beslutat att den extra bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro och att aktieägare ska ha

möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman.

In accordance with Swedish Act on temporary exemptions to facilitate the holding of general meetings

of companies and associations (2022:121) the board of directors of Kale United AB, reg.no.

559171-9082 the “Company”) has resolved that the extraordinary general meeting shall be conducted

without the physical presence of the shareholders and that the shareholders may exercise their voting

rights only through postal voting before the general meeting.

Aktieägaren nedan utnyttjar härmed sin rösträtt avseende samtliga sina aktier i Bolaget vid den extra

bolagsstämman den 12 december 2022. Aktieägare utnyttjar sin rösträtt genom att rösta för eller

emot ett förslag på dagordningen nedan.

The shareholder below hereby exercises their voting right regarding all its shares in the Company at

the extraordinary general meeting on 12 December 2022. Shareholders exercise their voting right by

voting for or against a proposal on the agenda below.

Aktieägarens namn/ Name of the shareholder

ID eller org. nr. / ID or reg. No. Telefonnummer / Telephone number

E-postadress / Email-address

Postadress/ Postal Address Postnummer / Postal Code Postort/ City

Ort och datum / Place and date Namnförtydligande / Name

Namnteckning / Signature



För att poströsta, gör så här: / To vote by post, do the following:

(1) Fyll i aktieägarens uppgifter ovan (vänligen texta tydligt).

(2) Markera svarsalternativ nedan för hur aktieägaren vill rösta.

(3) Skriv ut och underteckna formuläret (vid ”Namnteckning” ovan).

Ifyllt och undertecknat formulär ska skickas med post märkt ”Bolagsstämma 2022” till Kungsgatan 9,

Box 2376, 103 18 Stockholm eller via e-post till info@kaleunited.com.

(1) Fill in the shareholder’s information above (please text clearly).

(2) Mark the answer options below for how the shareholder wants to vote.

(3) Print and sign the form (by ”Signature” above).

Completed and signed forms shall be sent by mail marked “General Meeting 2022” to Kungsgatan 9,

Box 2376, 103 18 Stockholm, or by e-mail to info@kaleunited.com.

Om aktieägaren är en juridisk person ska formuläret undertecknas av behörig(a) firmatecknare och

måste behörighetshandlingar (t.ex. registreringsbevis och eventuell fullmakt) biläggas formuläret.

Detsamma gäller om aktieägaren poströstar genom ombud.

If the shareholder is a legal person the form shall be signed by an authorised signatory and

registration certificates, proxies and other authority documentation shall be attached to the form.

This also applies when a shareholder votes by proxy.

Aktieägare kan enbart rösta genom att kryssa för ett alternativ avseende varje punkt på dagordningen

nedan. Om aktieägaren lämnar andra instruktioner eller villkor kommer rösten att vara ogiltig. Om

aktieägaren vill avstå från att rösta i en fråga så kryssas inget alternativ för. De förslag som lagts fram

för varje punkt framgår i kallelsen till stämman.

Shareholders can only vote by checking one option regarding each item on the agenda below. If the

shareholder leaves other instructions or conditions, the vote will be invalid. If the shareholder wishes

to abstain from voting on an issue, no alternative is ticked. The proposals submitted for each item are

stated in the notice convening the general meeting.

Punkt på dagordningen/
Item on the agenda

Röst för/
Vote for

Röst mot/
Vote against

2. Val av ordförande vid stämman /Election of a chairman of the
general meeting

3. Godkännande av röstlängd / Approval of the voting list

4.Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera

protokollet / Election of one or two persons in addition to the

chairman to verify the minutes
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5. Godkännande av dagordning / Approval of the agenda for the

general meeting

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad /

Determination as to whether the meeting has been duly convened

7. Beslut om emission av teckningsoptioner/ Resolution to issue

warrants

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

bolagsstämma kan ange detta nedan (fylls endast i om aktieägaren har ett sådant önskemål). Vänligen

ange siffror.

Punkt(er): _________________________________________________________________

Shareholders who want a resolution under one or more items in the form above to be postponed to a

continued Annual General Meeting can state this below (to be filled in only if the shareholder has such

a wish). Please enter numbers.

Item(s): _________________________________________________________________

Ytterligare information om poströstning / Additional information on postal voting

Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att markera ett av de 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.

The shareholder cannot give any other instructions other than to mark one of the answer alternatives

listed at each point in the form. If the shareholder has provided the form with special instructions or

conditions, or changed or made additions in pre-printed text, the postal vote is invalid.

Om aktieägaren vill avstå från att rösta i någon fråga ska inget svarsalternativ i den frågan markeras.

If the shareholder wishes to abstain from voting on any question, no alternative answer in that

question shall be marked.

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 kan komma att lämnas utan avseende.

Only one form per shareholder will be considered. If more than one form is submitted, only the most

recently dated form will be considered. If two or more forms have the same date, only the form most

recently received by the Company will be considered. Incomplete or incorrectly completed forms will

be disregarded.



Komplett poströstningsformulär, inklusive eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara Bolaget

tillhanda senast den sista helgfria vardagen närmast före stämman, dvs. den 9 december 2022..

A complete postal voting form, including any attached authorization documents, must be received by

Company no later than the last business day before the meeting, i.e. 9 December 2022.

Poströst kan återkallas fram till och med 9 december 2022 genom att meddela detta per e-post till

info@kaleunited.com. För fullständiga förslag till beslut - vänligen se kallelse.

Postal vote can be revoked up to and including 9 December 2022, by notifying this by e-mail to

info@kaleunited.com. For complete proposals for decisions - please see notice.
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