
Instruktioner för förhandsröstning sk poströstning vid ordinarie årsstämma den 26 juni, 
2020 i Exploatering City One AB, 556921-2821 
 
 
Med anledning av pågående Covid-19 pandemin kommer årsstämman att genomföras via förhandsröstning sk 
poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförande av bolags- 
och föreningsstämmor och de regler som trätt i kraft den 18 maj 2020. Någon stämma med möjlighet att 
närvara personligen eller genom ombud kommer därmed inte att genomföras.  
 
Årsbokslut, ”Styrelsens förslag till beslut” och ”VD’s presentation” samt ”Formulär för förhandsröstning” finns 
tillgänglig för nedladdning på moderbolagets hemsida: www.univercity.se/investerare och kan även beställas 
från bolaget. 
 
Frågor kan ställas via mail till christina.sundman@gmail.com, senast den 17 juni så att svar kan lämnas i god tid 
innan dagen för stämman.  
 
Alt 1: Förhandsröstning via formulär som skickas in via post eller mail 
 
Förhandsröstningen, sk poströstning, sker genom att stämmodeltagarna utövar sin röstning genom att markera 
för ”ja”, ”nej” eller avstå att rösta på respektive punkt på dagordningen i det särskilda formuläret och 
undertecknar det, varefter det skickas in till bolaget via post eller mail och skall vara bolaget tillhanda senast 
den 25 juni 2020. 
 
Postade formulär skickas till: Exploatering City One AB, Klarabergsgatan 35, 111 21 Stockholm. Mail skickas till 
christina.sundman@gmail.com. 
  
Poströsten får inte förses med särskilda instruktioner eller villkor. Ifyllt formulär för utövande av rösträtt gäller 
även som anmälan om deltagande i stämman.  
 
Alt 2: Förhandsröstning via digital poströstning med identifiering via Bank ID 
 
Förhandsröstningen, sk poströstning, kan även ske genom digital poströstning där stämmodeltagarna 
identifierar sig via Bank ID. För digital poströstning, gå till: https://bit.ly/postrosta-exploateringcityone 
 
Efter att du har identifierat dig via Bank ID kommer du att kunna utöva din rösträtt genom att markera ”ja”, 
”nej” eller ”avstår” i det digitala formuläret som visas. 
 
Digital poströstning måste ske senast den 25 juni 2020 och gäller även som anmälan om deltagande i stämman.  
 
I båda alternativen kan stämmodeltagaren begära att ett beslut Bordläggs, innebärande att beslutet skjuts upp 
till en så kallad fortsatt bolagsstämma. Sådan fortsatt bolagsstämma ska äga rum om ägare till minst en tiondel 
av samtliga röster i bolaget begär det. 
 
För det fall att flera ifyllda formulär, eller både postat och digitalt ifyllt formulär lämnas in från samma 
stämmodeltagare, räknas endast det senast daterade formuläret. Dock senast mottaget den 25 juni 2020. 
 


