
LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGET SKANDIA, ÖMSESIDIGT –  
extra bolagsstämma den 14 juni 2022

FORMULÄR FÖR POSTRÖSTNING 

Nedanstående fullmäktigeledamot utövar härmed genom poströstning (förhandsröstning) sin rösträtt vid extra bolagsstämma i Livförsäkrings-
bolaget Skandia, ömsesidigt den 14 juni 2022. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.

För att poströsta, gör så här: 
1. Fyll i uppgifter ovan.
2. Markera valda svarsalternativ nedan.
3. Skriv ut, underteckna och skicka formuläret till:  

 
Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, ”Extra bolagsstämma”, attention: Fullmäktiges kansli, postadress: 106 55 Stockholm. Ifyllt och 
undertecknat formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas via e-post till fullmaktigeskansli@skandia.se

Poströstningsformuläret, ska vara Skandia tillhanda senast den 13 juni 2022. Fullmäktigeledamot som önskar återkalla avgiven poströst och i 
stället utöva sin rösträtt genom att delta genom elektronisk uppkoppling (Teams) måste anmäla detta till fullmäktiges kansli innan stämman 
öppnas. Kontakta fullmäktiges kansli via e-post fullmaktigeskansli@skandia.se 
 
Ytterligare information om poströstning. 
Fullmäktigeledamoten kan inte lämna andra instruktioner än att nedan markera ett av de angivna svarsalternativen vid respektive punkt i 
formuläret. Om ledamoten önskar avstå från att rösta i någon fråga, vänligen avstå från att markera ett alternativ. Om ledamoten har försett 
formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text är rösten (d.v.s. poströstningen i dess helhet) 
ogiltig. Endast ett formulär per ledamot kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det senast daterade formuläret att 
beaktas. Om två formulär har samma datering kommer endast det formulär som sist kommit till bolaget tillhanda att beaktas. 
 
Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas utan avseende 
 
För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelse på Skandias webbplats: skandia.se 
 
För mer information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig  
på skandia.se/personuppgifter

Ledamotens namn

Telefonnummer E-post

Personnummer/organisationsnummer

-

Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) Ort

Namnförtydligande

Namnteckning

--2 0



Poströstning vid extra bolagsstämma i Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt,  
den 14 juni 2022 
Svarsalternativen nedan avser styrelsens framlagda förslag vilka framgår av kallelsen till den extra bolagsstämman.

2. Val av fullmäktiges ordförande Dan Brännström till ordförande och Magdalena Wetterfors till sekreterare vid stämman

3. Val av person att jämte ordföranden justera dagens protokoll

Ja Nej

Karin Eliasson

Ja Nej

4. Upprättande och godkännande av röstlängd

5. Godkännande av dagordning

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Beslut om ändring av bolagsordningen

8. Beslut om delegation till presidiet 

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Ledamoten vill att beslut under en eller flera punkter i formuläret ovan ska anstå till fortsatt bolagsstämma (ifylls endast om ledamoten 
har ett sådant önskemål)

Ange punkt eller punkter (använd siffror):
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