
 

TILMELDINGS- OG BREVSTEMMEFORMULAR 

Skal være Computershare AB i hænde senest onsdag den 16. marts 2022. 

Nedenstående aktionær tilmelder sig hermed den ordinære generalforsamling torsdag den 17. 
marts 2022 og udøver hermed sin stemmeret for samtlige af aktionærens aktier i SAS AB 
(publ), org.nr. 556606-8499. Stemmeretten udøves som markeret i svarmulighederne 
nedenfor. 

Aktionær CPR-nr./CVR-nr. 

 
 

 
 

Erklæring (hvis underskriveren er en tegningsberettiget repræsentant for en aktionær, som er en juridisk person): 
Undertegnede er bestyrelsesmedlem, administrerende direktør eller tegningsberettiget i aktionæren og erklærer på 
tro og love, at jeg er bemyndiget til at afgive denne brevstemme på vegne af aktionæren, og at brevstemmens 
indhold stemmer overens med aktionærens beslutninger. 

Erklæring (hvis underskriveren repræsenterer aktionæren i henhold til fuldmagt): Undertegnede erklærer på tro 
og love, at vedlagte fuldmagt stemmer overens med originalen og ikke er tilbagekaldt. 

Sted og dato 

 
 
Underskrift 

 
 
Underskrivers navn med blokbogstaver 

 
 
Telefonnummer E-mail 
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Vejledning: 

• Udfyld ovenstående oplysninger. 

• Marker de valgte svar nedenfor. 

• Udskriv, underskriv og indsend formularen til Computershare AB, ”SAS AB:s årsstämma”, 
P.O. Box 5267, SE-102 46 Stockholm, Sverige. En udfyldt og underskrevet formular kan 
ligeledes indsendes elektronisk og skal i så fald sendes til info@computershare.se. 

• Hvis aktionæren er en fysisk person, som afgiver brevstemme personligt, er det aktionæren 
selv, der skal underskrive ovenfor under Underskrift. Hvis brevstemmen afgives af en 
fuldmagtshaver for en aktionær, er det fuldmagtshaveren, der skal underskrive. Hvis 
brevstemmen afgives af en tegningsberettiget repræsentant for en juridisk person, er det 
den tegningsberettigede repræsentant, der skal underskrive. 

• Hvis aktionæren afgiver brevstemme gennem en fuldmagtshaver, skal fuldmagten 
vedlægges formularen. Hvis aktionæren er en juridisk person, skal der sammen med 
formularen vedlægges et registreringsbevis eller et tilsvarende dokument vedrørende den 
juridiske person. 

En aktionær, hvis aktier er registreret hos en formidler, skal registrere aktierne i eget navn for at 
kunne stemme. Instruktioner herom kan findes i indkaldelsen til generalforsamlingen. 

Aktionæren kan ikke anføre andre instrukser ud over at markere en af de angivne svarmuligheder ud for 
det respektive punkt i formularen. Såfremt aktionæren ønsker at afholde sig fra at afgive stemme i 
relation til nogle af punkterne, bedes aktionæren undlade at markere en svarmulighed. Såfremt 
aktionæren har forsynet formularen med særskilte instrukser eller vilkår eller har foretaget ændringer 
eller tilføjelser i den fortrykte tekst, er stemmen (dvs. brevstemmen i sin helhed) ugyldig. Der vil kun 
kunne medregnes én formular pr. aktionær. Såfremt der indleveres mere end én formular, vil kun den 
senest daterede formular blive medregnet. Såfremt flere formularer har samme datering, vil kun den 
formular, der senest er kommet Computershare AB i hænde, blive medregnet. Såfremt en formular er 
mangelfuld eller er forkert udfyldt, vil den kunne blive kasseret. 

Brevstemmeformularen samt eventuelle vedlagte officielle dokumenter skal være Computershare AB i 
hænde senest onsdag den 16. marts 2022. En stemme, der er afgivet på forhånd, kan tilbagekaldes frem 
til og med onsdag den 16. marts 2022 ved at kontakte Computershare AB pr. post, Box 5267, SE-102 46 
Stockholm, Sverige, eller pr. e-mail til info@computershare.se eller på telefon: +46 771246400.  

For de fuldstændige forslag henvises til indkaldelsen til generalforsamlingen samt selskabets 
hjemmeside. De fuldstændige forslag vil være tilgængelige på selskabets hjemmeside senest tre uger før 
den ordinære generalforsamling. 

For information om, hvordan dine personoplysninger bliver behandlet, henvises til integritetspolitikken, 
der er tilgængelig på Euroclears hjemmeside https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy-
notice-bolagsstammor-engelska.pdf. 
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Ordinær generalforsamling i SAS AB (publ) torsdag den 17. marts 2022 

De nedenfor anførte afstemningsmuligheder relaterer sig til de fremlagte forslag, som er 
anført i indkaldelsen til den ordinære generalforsamling, og som er tilgængelige på selskabets 
hjemmeside. 
  

1. Valg af dirigent 

Ja ☐ Nej ☐ 

2. Valg af to personer til at godkende referatet 

2.a Matilde Abejón 

Ja ☐ Nej ☐ 

2.b Dick Lundqvist 

Ja ☐ Nej ☐ 

3. Udarbejdelse og godkendelse af afstemningsliste 

Ja ☐ Nej ☐ 

4. Godkendelse af dagsorden 

Ja ☐ Nej ☐ 

5. Kontrol med om generalforsamlingen er behørigt indkaldt 

Ja ☐ Nej ☐ 

7.a Beslutning om godkendelse af resultatopgørelse og balance samt af 
koncernresultatopgørelse og koncernbalance 

Ja ☐ Nej ☐ 

7.b Beslutning om disponering over selskabets resultat i henhold til den godkendte 
balance 

Ja ☐ Nej ☐ 

7.c Beslutning om meddelelse af decharge til bestyrelsesmedlemmerne og den 
administrerende direktør 
7.c.i Carsten Dilling 

Ja ☐ Nej ☐ 
7.c.ii Lars-Johan Jarnheimer 

Ja ☐ Nej ☐ 
7.c.iii Nina Bjornstad 

Ja ☐ Nej ☐ 

7.c.iv Monica Caneman 

Ja ☐ Nej ☐ 
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7.c.v Michael Friisdahl 

Ja ☐ Nej ☐ 

7.c.vi Henriette Hallberg Thygesen 

Ja ☐ Nej ☐ 

7.c.vii Kay Kratky 

Ja ☐ Nej ☐ 

7.c.viii Oscar Stege Unger 

Ja ☐ Nej ☐ 

7.c.ix Liv Fiksdahl 

Ja ☐ Nej ☐ 

7.c.x Dag Mejdell 

Ja ☐ Nej ☐ 

7.c.xi Sanna Suvanto-Harsaae 

Ja ☐ Nej ☐ 

7.c.xii Chrsita Ceré 

Ja ☐ Nej ☐ 

7.c.xiii Jens Lippestad 

Ja ☐ Nej ☐ 

7.c.xiv Tommy Nilsson 

Ja ☐ Nej ☐ 

7.c.xv Anko van der Werff 

Ja ☐ Nej ☐ 

7.c.xvi Rickard Gustafson 

Ja ☐ Nej ☐ 

7.c.xvii Karl Sandlund 

Ja ☐ Nej ☐ 
8.a Beslutning om antal bestyrelsesmedlemmer 

Ja ☐ Nej ☐ 

8.b Beslutning om vederlag til bestyrelsen 

Ja ☐ Nej ☐ 

8.c Beslutning om vederlag til selskabets revisor 

Ja ☐ Nej ☐ 
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9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsesformand 

Bestyrelsesmedlemmer 

9.a Carsten Dilling 

Ja ☐ Nej ☐ 

9.b Lars-Johan Jarnheimer 

Ja ☐ Nej ☐ 

9.c Nina Bjornstad 

Ja ☐ Nej ☐ 

9.d Monica Caneman 

Ja ☐ Nej ☐ 

9.e Michael Friisdahl 

Ja ☐ Nej ☐ 

9.f Henriette Hallberg Thygesen 

Ja ☐ Nej ☐ 

9.g Kay Kratky 

Ja ☐ Nej ☐ 

9.h Oscar Stege Unger 

Ja ☐ Nej ☐ 

Bestyrelsesformand 

9.i Carsten Dilling 

Ja ☐ Nej ☐ 

10. Valg af revisor KPMG AB 

Ja ☐ Nej ☐ 

11. Beslutning om nomineringsudvalg og instruks til nomineringsudvalget 

Ja ☐ Nej ☐ 

12. Beslutning om godkendelse af vederlagsrapport 

Ja ☐ Nej ☐ 

13. Beslutning om vedtægtsændringer 

Ja ☐ Nej ☐ 

14. Beslutning om offentliggørelse af liste over såkaldte gule og blå frikort (sv. gula och blå 
frikort) i overensstemmelse med forslag fra aktionær Thorwald Arvidsson 

Ja ☐ Nej ☐ 
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15. Beslutning om særskilt undersøgelse (sv. särskild granskning) i overensstemmelse med 
forslag fra aktionær Thorwald Arvidsson 

Ja ☐ Nej ☐ 
 

Aktionæren ønsker, at beslutningerne om et eller flere af formularens ovennævnte 
punkter udskydes til en fortsat generalforsamling 
(Udfyldes kun såfremt aktionæren har et sådant ønske) 

Punkt/punkter (brug 
nummerering):  

 


