ANMÄLAN OCH FORMULÄR FÖR POSTRÖSTNING
NOTICE AND FORM FOR POSTAL VOTING
Nedanstående aktieägare anmäler sig till, och avger härmed röster i enlighet med Bilaga 1 vid, extra bolagsstämma
i Doktorse Nordic AB, org.nr 559058-0089, som hålls med enbart poströstning den 20 november 2020.
The below shareholder hereby gives notice of participation to, and votes in accordance with Schedule 1 at,
extraordinary shareholders’ meeting in Doktorse Nordic AB, reg. no. 559058-0089, that is held solely through
postal voting on 20 November 2020.
Aktieägare / Shareholder
Aktieägarens namn: / Shareholder’s name:

Pers.nr eller org.nr: / Pers. ID no. or reg. no.:

Antal aktier i / No. of shares in Doktorse Nordic AB:

Telefonnummer dagtid: / Day time telephone no.:

Datum: / Date:

Namnförtydligande: / Name (block letters):

Underskrift: / Signature:

Om formuläret ställs ut av en juridisk person ska formuläret undertecknas av behörig(a) firmatecknare samt kopia
av registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling för utländsk juridisk person, bifogas.
If the form is issued by a legal person, the form shall be signed by authorised signatory(-ies) and a copy of
certificate of registration or equivalent authorisation document for foreign legal persons shall be appended.
Formuläret samt eventuella behörighetshandlingar ska vara Doktorse Nordic AB tillhanda senast den 19 november
2020 och skickas till Doktorse Nordic AB, att. Martin Sellman, Banérgatan 10, 115 23 Stockholm eller via e-post till
investerare@doktor.se.
The form and any authorisation documents shall be received by Doktorse Nordic AB no later than 19 November
2020 and be sent by post to Doktorse Nordic AB, attn. Martin Sellman, Banérgatan 10, 115 23 Stockholm or by
email to investerare@doktor.se.
I Bilaga 1 ska rösterna avges. Aktieägaren kan inte rösta på annat sätt än genom att markera ett av de angivna
röstningsalternativen. Om aktieägaren inte har markerat något svarsalternativ i en viss fråga anses aktieägaren ha
avstått från att rösta i den frågan. För fullständiga beslutsförslag, vänligen se kallelsen till stämman på
www.doktor.se/investerare.
The votes shall be presented in Schedule 1. The shareholder cannot vote in any other way than by marking one of
the presented voting alternatives. If the shareholder has not marked any alternative in relation to a specific
matter, the shareholder will be deemed to have abstained from voting in relation to the matter. Please refer to
the notice of the meeting on www.doktor.se/investerare for the full proposals.
Till följd av att stämman sker med enbart poströstning, har aktieägaren möjlighet att ta ställning till om beslut i
något eller några av frågorna i Bilaga 1 ska anstå till en fortsatt bolagsstämma. I sådant fall ska aktieägaren
markera endast det röstningsalternativet. En fortsatt bolagsstämma kommer inte hållas med enbart poströstning.
Since the meeting will be held solely through postal voting, the shareholder has the opportunity to choose that
resolution in one or several of the matters in Schedule 1 shall be postponed to a continued shareholders’ meeting.
In such case, the shareholder shall mark only such alternative. A continued shareholders’ meeting will not be held
solely through postal voting.
Vänligen observera att insändandet av detta formulär gäller som anmälan till stämman. En förutsättning för att en
poströst ska beaktas är att den aktieägare som har avgett rösten är införd i aktieboken på avstämningsdagen för
stämman. Aktieägare som valt att förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera sina aktier i eget
namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före måndagen den 16
november 2020, då sådan införing ska vara verkställd. Aktieägare rekommenderas att kontakta sin förvaltare i god
tid före avstämningsdagen, vilken är torsdagen den 12 november 2020, för att tillse att rösträttsregistreringen
genomförs i tid.
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Please note that this form is valid as notice of attendance at the meeting. However, postal votes will only be
considered if the shareholder is entered into the share register as per the record day. Shareholders who have
their shares registered in the name of a nominee must request temporary entry in the transcription of the share
register kept by Euroclear Sweden AB. The shareholder must inform the nominee well in advance of Monday, 16
November 2020, at which time the register entry must have been made. Shareholders are recommended to
contact the nominee well in advance of the record day, Thursday, 19 November 2020, to ensure that the
temporary entry in the transcription of the share register is made in time.
Vid frågor, vänligen kontakta bolaget på e-postadress investerare@doktor.se. Formuläret för poströstning kan
återkallas genom skriftligt meddelande till Doktorse Nordic AB på adress enligt ovan.
In case of any questions, please contact the company by email to investerare@doktor.se. The form may be
recalled by written message to Doktorse Nordic AB at the address set out above.
Bilaga 1 följer på nästa sida
Schedule 1 follows on the next page
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Bilaga 1 till Formulär för poströstning
Schedule 1 to Form for postal voting
Aktieägare / Shareholder

Namn: / Name:

Pers.nr eller org.nr: / Pers. ID no. or reg.no.:

Nedanstående röster avges av aktieägaren ovan för beslutspunkterna på extra bolagsstämman den 20 november
2020 i Doktorse Nordic AB, org.nr 559058-0089, enligt de beslutsförslag, i förekommande fall, som framgår av
kallelsen till stämman.
The votes below are casted by the shareholder above in relation to the resolutions on the extraordinary
shareholders’ meeting on 20 November 2020 in Doktorse Nordic AB, reg. no. 559058-0089, in accordance with,
if applicable, the proposed resolutions set out in the notice of the meeting.
1. Val av ordförande vid stämman / Election of chairman of the meeting

Per Mosseby

Ja 
Yes 

Nej 
No 

Fortsatt bolagsstämma 
Continued meeting 

2. Upprättande och godkännande av röstlängd / Preparation and approval of the voting list

Ja 
Yes 

Nej 
No 

Fortsatt bolagsstämma 
Continued meeting 

3. Val av en eller två protokolljusterare / Election of one or two persons to adjust the minutes

Dajana Mirborn

Ja 
Yes 

Nej 
No 

Fortsatt bolagsstämma 
Continued meeting 

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad / Determination as to whether the
meeting has been duly convened

Ja 
Yes 

Nej 
No 

Fortsatt bolagsstämma 
Continued meeting 

Ja 
Yes 

Nej 
No 

Fortsatt bolagsstämma 
Continued meeting 

Ja 
Yes 

Nej 
No 

Fortsatt bolagsstämma 
Continued meeting 

5. Godkännande av dagordning / Approval of the agenda

6. Beslut om inrättande av långsiktigt incitamentsprogram genom en riktad emission av
teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner / Resolution on
implementation of a long-term incentive programme by way of a directed issue of warrants and
approval of transfer of warrants
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