
 
 
 
 

 ANMÄLAN OCH FORMULÄR FÖR POSTRÖSTNING   

Styrelsen i Eurocon Consulting AB (publ), org.nr 556736–3188, (”Eurocon” eller ”Bolaget”) har,  

enligt 3 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och   
föreningsstämmor, beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt genom poströstning vid  
årsstämma den 11 maj 2022.    
_______________________________________________________________________________   
Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i 

Eurocon Consulting AB (publ), org.nr 556736–3188, vid årsstämma onsdagen den 11 maj 2022. 

Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.    

Aktieägares underskrift   
 
 
 
 
 
 
 
 

*  Om aktieägaren är en juridisk person ska formuläret vara undertecknad av behöriga firmatecknare för 
den juridiska personen. Dessutom ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas 
formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren poströstar genom ombud.  

Instruktion för att poströsta:   
1.    Skriv ut blanketten och fyll i aktieägarens uppgifter ovan.  
2.    Markera de valda svarsalternativen nedan.  
3.    Underteckna och skicka formuläret i original till Bolagets adress, Eurocon Consulting AB,  
       Att: Årsstämma, Box 279, 891 26 Örnsköldsvik, i god tid före stämman, dock senast  
       onsdag den onsdag den 4 maj 2022.  

 

Observera att registrering av aktier i eget namn (om aktierna är förvaltarregistrerade) måste ske även 
om aktieägaren önskar delta genom poströstning.    

Om flera formulär per aktieägare ges in kommer endast det senast daterade formuläret beaktas, och 
om aktieägaren närvarar vid extra bolagsstämman, själv eller genom ombud, kommer poströsten inte 
att räknas. Om två poströstningsformulär har samma datering kommer   det poströstningsformulär 
som sist kommit Bolaget tillhanda att beaktas. Inlämnad poströst kan återkallas fram till och med   
den 4 maj 2022 genom att meddela detta per e-post till ylva.larsson@eurocon.se. Efter den 4 maj 
2022 kan aktieägares poströst återkallas endast genom att aktieägaren närvarar vid stämman (på 
plats själv eller genom ombud).    

För information om Bolagets behandling av personuppgifter och dina rättigheter, se sidorna 3 och 4 i detta 
dokument.  

Aktieägares namn eller företagsnamn  
 
 

Personnummer/födelsedatum eller   
organisationsnummer  
 

  
Ort och datum   Telefonnummer   

Namnteckning*   Namnförtydligande   
 



 

        
 
 
 

Svarsalternativ för poströstning vid årsstämma den 11 maj 2022 i Eurocon Consulting AB 

Markera det svarsalternativ för hur aktieägaren vill rösta. Om aktieägaren avstår från att rösta i någon 
fråga, vänligen avstå från att markera ett alternativ. För fullständiga förslag till beslut, vänligen se 
kallelse på www.eurocon.se.     

För att rösten ska vara giltig får inga instruktioner/villkor anges under punkterna nedan, eller 
ändringar/tillägg i förtryckt text göras. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att 
lämnas utan avseende.   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

1.   Val av ordförande vid stämman.  
 Ja ☐  Nej ☐ 

3.   Godkännande av dagordning  
Ja ☐  Nej ☐  

5.   Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.  
Ja ☐  Nej ☐  

10. a )  Beslut om fastställelse av resultaträkning, balansräkning samt koncernresultaträkning  
     och koncernbalansräkning  
 Ja ☐  Nej ☐ 

10. b) Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen 
           samt fastställande av avstämningsdag för utdelning     
      Ja ☐          Nej ☐  
10. c) Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör  

  Ja ☐         Nej ☐ 

12.   Fastställelse av antalet styrelseledamöter och ev. styrelsesuppleanter   
  Ja ☐  Nej ☐  

13.  Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden  
 Ja ☐  Nej ☐  

14.   Val av styrelse, styrelseordförande och revisorer 

       Ja ☐  Nej ☐  

15.   Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare  
  Ja ☐          Nej ☐  

16. Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner och godkännande av 
överlåtelse av teckningsoptioner   
Ja ☐  Nej ☐  

17.   Beslut om bemyndigande 
       Ja ☐  Nej ☐  
18. Förslag till principer för utseende av valberedning   

 Ja ☐  Nej ☐ 



Integritetspolicy gällande behandling av personuppgifter i samband med bolagsstämma 

2021-03-21 upprättades följande policy för Eurocon Consulting AB. 

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den 
här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din 
integritet. 

Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta 
del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.  
 
Vi är personuppgiftsansvariga 
Eurocon Consulting AB med organisationsnummer 556736–3188 och adress Box 279, 891 26 Örnsköldsvik ansvarar för de 
personuppgifter som behandlas om dig. Eurocon Consulting AB är därför personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter.  
 
Varför behandlar vi personuppgifter om dig? 
Vi behandlar dina personuppgifter när det är nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla rättsliga förpliktelser; eller det är i vårt 
berättigade intresse, t.ex. att upprätthålla tillräcklig säkerhet och ordning under Bolagsstämman, och det intresset inte är 
underordnat ditt intresse eller grundläggande rätt till skydd mot behandling av dina personuppgifter. 
 
Vilka uppgifter samlar vi in om dig – och varför? 
Vi samlar in personuppgifter direkt från dig, t.ex. när du lämnar personuppgifter via blanketter, e-blanketter och e-mail, lämnar 
personuppgifter via telefon eller lämnar personuppgifter under Bolagsstämman. Vi kan samla in dina personuppgifter genom 
information från offentliga register och källor, information från värdepapperscentralen eller andra tjänsteleverantörer i samband 
med Bolagsstämman (t.ex. legala ombud); eller den aktieägare du representerar eller ditt ombud (om tillämpligt). 
 
Hur skyddar vi dina personuppgifter? 
Din säkerhet är viktig för oss. Därför har vi vidtagit lämpliga tekniska, organisatoriska och administrativa säkerhetsåtgärder för att 
skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst och annan otillåten behandling. Vi analyserar och utvärderar regelbundet 
åtgärderna i syfte att skyddet för dina uppgifter ska bli så säkert som möjligt.  
 
Vilka lämnar vi ut dina uppgifter till? 
Vi lämnar inte ut dina uppgifter till andra företag eller organisationer om det inte krävs enligt lag eller är nödvändigt för att utföra 
våra lagstadgade eller avtalsenliga förpliktelser gentemot dig.  

När det krävs enligt lag kan vi behöva lämna ut dina uppgifter till myndigheter och andra organisationer. Vi kan också behöva 
lämna ut dina uppgifter om det är nödvändigt för att utöva, fastställa eller bevaka våra rättsliga anspråk.  

Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till andra företag eller verksamheter för marknadsföringsändamål.  
 
Med stöd av vilka rättsliga grunder behandlar vi personuppgifter om dig? 

Vi behandlar dina personuppgifter när det är nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla rättsliga förpliktelser; eller det är i vårt 
berättigade intresse, t.ex. att upprätthålla tillräcklig säkerhet och ordning under Bolagsstämman, och det intresset inte är 
underordnat ditt intresse eller grundläggande rätt till skydd mot behandling av dina personuppgifter. 

Hur länge behandlar vi dina personuppgifter?  
Personuppgifter hänförliga till Bolagsstämman sparas så länge som är nödvändigt med hänsyn till syftet för behandlingen, om inte 
annat krävs eller är tillåtet enligt gällande lagar och regler. 

Personuppgifter som enbart behandlas för att genomföra Bolagsstämman kommer att raderas kort efter att Bolagsstämman 
avslutats. Personuppgifter avseende närvaro, innehav, röstning m.m. som behandlas för att genomföra och dokumentera 
Bolagsstämman i enlighet med gällande rätt sparas så länge som krävs eller är tillåtet i enlighet med gällande lagar och regler. 

Detta innebär bland annat att personuppgifter som finns i Bolagsstämmans aktiebok (t.ex. namn, adress, personnummer och 
innehav) sparas under en period om tio år efter Bolagsstämman, Även personuppgifter i stämmoprotokollet kommer att 
sparas i tio år efter Bolagsstämman, om inte lagring under en längre period är försvarbar med hänsyn till besluten fattade på 
Bolagsstämman eller av andra skäl. 

 

 



Dina rättigheter 
När vi behandlar personuppgifter om dig har du som registrerad flera rättigheter. Du har rätt att när som helst ta kontakt med oss 
gällande dessa, och om du vill utöva någon av rättigheterna som beskrivs nedan når du oss enklast på info@eurocon.se  

Vi förbehåller oss rätten att vidta lämpliga skydds- och säkerhetsåtgärder i syfte att säkerställa att du är den du utger dig för att 
vara när du tar kontakt med oss. Om du inte kan visa din identitet på ett trovärdigt sätt är det inte säkert att vi kan tillmötesgå din 
begäran.   

Tillgång till personuppgifter  
Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Om du vill veta det kan du få ett sammanställt registerutdrag av 
oss som innehåller de personuppgifter vi behandlar om dig.  

Rättelse och radering  
Om vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt eller om vi inte längre behöver uppgifterna har du rätt att få dem 
raderade. Om uppgifterna är ofullständiga har du rätt att få dem kompletterade. Tänk på att det inte är säkert att vi kan utföra 
våra tjänster till dig om du begär att få dina personuppgifter raderade.  

Dataportabilitet  
Under vissa omständigheter har du rätt att få de uppgifter vi behandlar om dig i ett allmänt, skriftligt, maskinläsbart och 
strukturerat format. Detta har du rätt till beträffande de personuppgifter som du själv har lämnat till oss och som vi behandlar 
med stöd av ditt samtycke eller när personuppgifterna krävs för att ingå eller fullföra avtal med dig. 

Begränsning av behandling  
Under vissa förutsättningar har du rätt att begära att vi ska begränsa vår behandling av dina uppgifter. Det innebär att vi 
markerar uppgifterna så att vi i framtiden endast behandlar dem för vissa särskilda syften. Det är inte säkert att vi kan 
tillhandahålla dig våra tjänster om vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.  

Rätt att göra invändningar  
Du har rätt att invända mot behandling av personuppgifter som utförs i syfte utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i 
myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning. Vi behandlar inte dina personuppgifter för något av dessa ändamål eller 
enligt någon av dessa grunder. Du kan därför inte rikta några invändningar mot vår behandling enligt denna grund.  

Rätt att inge klagomål  
Du har rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt 
sätt. Du kan läsa mer om detta på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida www.Integritetsskyddsmyndigheten.se.  

Kontakt 
Du kan när som helst kontakta oss genom att skriva till info@eurocon.se eller genom att ringa oss på telefonnummer 0660–
295600 om du vill veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter. Du kan även läsa mer om oss på vår hemsida 
www.eurocon.se. 

 

 


