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FORMULÄR FÖR POSTRÖSTNING
Lendify AB (publ) tillhanda senast fredagen den 31 juli 2020.
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 den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen för stämman.
Nedanstående aktieägare utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Lendify
AB (publ), org.nr 556968-1744, vid extrastämma den 6 augusti 2020. Rösträtten utövas på det
sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.
Aktieägarens namn

Personnummer/organisationsnummer

Telefonnummer

E-post

Ort och datum

Namnteckning

Namnförtydligande

För att poströsta, gör så här:
1. Fyll i aktieägarens uppgifter ovan
2. Markera de valda svarsalternativen nedan
3. Skriv ut, underteckna och skicka formuläret i original till Lendify AB, Att: Karin Ek,
Hovslagargatan 5, 111 48 Stockholm eller skicka ifyllt och undertecknat formulär
elektroniskt till kae@lendify.se i god tid före stämman, dock senast fredagen 31 juli.
Om aktieägaren är en juridisk person måste registreringsbevis eller annan behörighetshandling
biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren poströstar genom ombud. Observera att
registrering av aktier i eget namn (om aktierna är förvaltarregistrerade) måste ske även om
aktieägaren önskar delta genom poströstning.
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Ytterligare information om poströstning
Lendifys styrelse har beslutat att aktieägare får utöva sin rösträtt vid stämman per post enligt 3 §
lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och
föreningsstämmor. Observera att registrering av aktier i eget namn (om aktierna är
förvaltarregistrerade) måste göras senast den 31 juli 2020, även om aktieägaren väljer att
poströsta. Instruktioner om detta finns i kallelsen till stämman. Aktieägaren kan inte lämna andra
instruktioner än att nedan markera ett av de angivna svarsalternativen vid respektive punkt i
formuläret. Om aktieägaren önskar avstå från att rösta i någon fråga, vänligen avstå från att
markera ett alternativ. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller
villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet)
ogiltig. Endast ett formulär per aktieägare 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 bolaget tillhanda att beaktas. Ofullständigt
eller felaktigt ifyllt formulär samt formulär utan giltiga behörighetshandlingar kan komma att
lämnas utan avseende.
Poströstningsformuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara Lendify
tillhanda senast fredagen den 31 juli 2020. Poströst kan återkallas fram till och med fredagen
den 31 juli 2020 genom att kontakta kae@lendify.se. Därefter kan poströst endast återkallas
genom att aktieägaren närvarar vid stämman, själv eller genom ombud. För fullständiga förslag
till beslut, vänligen se förslag på Lendifys hemsida. Beslutsförslagen kan komma att ändras eller
dras tillbaka. Lendify kommer att offentliggöra sådana justeringar genom pressmeddelande och
aktieägaren har rätt att efter sådan ändring ge in ett nytt formulär.
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Extrastämma i Lendify AB (publ) 6 augusti 2020
Svarsalternativen nedan avser styrelsens framlagda förslag.
1. Val av ordförande på stämman

Ja □

Nej □

3. Godkännande av dagordning

Ja □

Nej □

5. Prövning huruvida stämman blivit behörigen sammankallad

Ja □

Nej □

6. Beslut om ansvarsfrihet för John-Christian de Champs

Ja □

Nej □

