
Protokoll fört vid årsstämma i 24Storage AB, 
org.nr 556996-8141 (”Bolaget”), den 24 
maj 2022 i Stockholm / Minutes kept at the 
annual general meeting in 24Storage AB 
(publ), reg. no. 556996-8141 (the 
”Company”), on 24 May 2022 in Stockholm

Stämmans öppnande / Opening of the meeting

Öppnades stämman.
The meeting was opened.

Val av ordförande vid stämman / Election of the chairman of the general meeting

Advokat Emil Hedberg från Advokatfirman Schjødt valdes, i enlighet med forslag från T-C 
Storage BidCo AB, till stämmans ordförande. Noterades att stämmoordföranden skulle föra 
protokollet vid årsstämman.
The meeting resolved to elect Emil Hedberg, member of the Swedish Bar Association, from 
Advokatfirman Schjødt, as chairman of the annual general meeting, in accordance with the 
proposal from T-C Storage BidCo AB. It was noted that the chairman of the annual general meeting 
should keep the minutes of the annual general meeting.

Noterades att stämman genomförts enligt lagen om tillfälliga undantag för att underlätta 
genomförandet av bolags- och föreningsstämmor innebärande att aktieägarna fått utöva sin 
rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning.
It was noted that the annual general meeting was held in accordance with the Act on Temporary 
Exceptions to Facilitate the Execution of General Meetings in Companies and other Associations 
(Sw. lag om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och 
föreningsstämmor), meaning that the shareholders may exercise their voting rights at the annual 
general meeting only by voting in advance, so called postal voting.

Kallelsen till stämman bilades till protokollet, Bilaga 1.
The notice to the annual general meeting was attached to the minutes, Appendix 1.

Det formulär som använts för poströstning bilades till protokollet, Bilaga 2.
The form used for postal voting was attached to the minutes, Appendix 2.

Beslutades, i enlighet med samtliga aktieägares samtycke, att inte upprätta redovisning av 
resultatet av poströster.
It was resolved, in accordance with the consent of all shareholders, to not establish a compilation 
of the result of the postal votes.

Upprättande och godkännande av röstlängd / Preparation and approval of voting list

Upprättades och godkändes röstlängd över anmälda och deltagande aktieägare med uppgift om 
det antal aktier, för vilka envar av dem ägde utöva rösträtt, Bilaga 3.



The voting list of registered and present shareholders was drawn up and approved, stating the 
number of shares for which each of them had the right to exercise voting rights, Appendix i.

4. Godkännande av dagordning / Approval of the agenda

Godkändes det förslag till dagordning som intagits i kallelsen till stämman.
The meeting approved the proposed agenda, which had been included in the notice of the annual 
general meeting.

5. Val av en justeringsperson / Election of one person to certify the minutes

Utsågs Adam Sirsjö från Advokatfirman Schjødt att justera protokollet.
Adam Sirsjö from Advokatfirman Schjødt was appointed to certify the minutes.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad / Determination of whether 
the general meeting has been duly convened

Sedan det konstaterats att kallelse till stämman har offentliggjorts på Bolagets webbplats den 
22 april 2022 och varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 26 april 2022, då även annonsen 
i Svenska Dagbladet varit införd, konstaterades att stämman var i behörig ordning 
sammankallad.
It was concluded that the notice of the annual general meeting had been published on the 
Company's website on 22 April 2022 and published in the Swedish Official Gazette on 26 April 2022, 
which is also the date the announcement regarding the notice had been published in Svenska 
Dagbladet, hence, it was determined that the meeting had been duly convened.

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning 
och koncernrevisionsberättelse / Presentation of the annual report and audit report 
and the group annual report and group audit report

Konstaterades att Bolagets redovisningshandlingar, inklusive revisionsberättelse, för 
räkenskapsåret 2021 funnits tillgängliga på Bolagets kontor sedan den 28 april 2022 och skickats 
till de aktieägare som begärt det samt att redovisningshandlingarna och revisionsberättelsen 
funnits att tillgå på Bolagets webbplats från nämnda datum.
It was noted that the Company's financial statements, including the auditor's report for 2021, were 
presented and had been held available at the Company's office since 28 April 2022, and been sent 
to the shareholders who had requested it. The financial statements and the auditor's report has 
been held available on the Company's website from the aforementioned date.

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och 
koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2021.
The financial statements and the auditor's report as well as the consolidated financial statements 
and the group auditor's report for the financial year 2021 were presented.

8. Beslut om: / Resolutions regarding:
a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt 
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen / adoption of income 
statement and balance sheet and group income statement and group balance 
sheet;



Den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt 
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen fastställdes.
The meeting resolved to adopt the income statement and balance sheet as well as the consolidated 
income statement and the consolidated balance sheet included in the annual report.

b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 
samt den fastställda koncernbalansräkningen / allocation of the Company's profit or 
loss in accordance with the adopted balance sheet and the adopted group balance sheet;

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att samtliga till årsstämmans förfogande stående 
medel överförs i ny räkning.
The meeting resolved, in accordance with the board of directors' proposal, that all funds available 
to the annual general meeting shall be carried forward.

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören / discharge from 
liability for the members of the board of directors and the CEO

Beslutades att bevilja samtliga personer som varit styrelseledamöter under verksamhetsåret 
samt den person som varit verkställande direktör under verksamhetsåret ansvarsfrihet för den 
tid som årsredovisningen avser.
The meeting discharged all persons who have been members of the board of directors and the CEO 
from liability for the period that the annual report refers to.

9. Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer / Determination of the number of 
directors and auditors

Beslutades, i enlighet med förslag från T-C Storage BidCo AB, att antalet styrelseledamöter ska 
uppgå till tre ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.
The meeting resolved, in accordance with the proposal from T-C Storage BidCo AB, that the 
number of members of the board of directors shall be three with no deputies.

Beslutades, i enlighet med förslag från T-C Storage BidCo AB, att ett revisionsbolag ska utses till 
revisor och att inga revisorssuppleanter ska utses.
It was resolved, in accordance with the proposal from T-C Storage BidCo AB, that an audit firm 
shall be appointed as auditor and that no deputy auditors shall be appointed.

10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna / Determination of remuneration 
to the board of directors and the auditors

Beslutades, i enlighet med förslag från T-C Storage BidCo AB, att inget arvode ska utgå till 
styrelseledamöterna.
It was resolved, in accordance with the proposal from T-C Storage BidCo AB, that no renumeration 
shall be paid to the members of the board of directors.

Beslutades, i enlighet med förslag från T-C Storage BidCo AB, att ersättning till revisorn ska utgå 
enligt godkänd räkning.
It was resolved, in accordance with the proposal from T-C Storage BidCo AB, that the auditor's 
remuneration shall be paid in accordance with approved account.



ii. Val till styrelsen och av revisorer / Election of the board of directors and the auditors

Beslutades, i enlighet med förslag från T-C Storage BidCo AB, att genom omval utse Jasper 
Gilbey, Oscar Maltesen och Johan Åström till styrelseledamöter, samtliga för tiden intill slutet 
av nästa årsstämma. Beslutades, i enlighet med förslag från T-C Storage BidCo AB, att omvälja 
Jasper Gilbey som styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
The meeting resolved, in accordance with the proposal from T-C Storage BidCo AB, to re-elect 
Jasper Gilbey, Oscar Maltesen och Johan Åström as members of the board of directors for the 
period until the end of the next annual general meeting. The meeting resolved, in accordance with 
the proposal from T-C Storage BidCo AB, to re-elect Jasper Gilbey as chairman of the board of 
directors for the period until the end of the next annual general meeting.

Beslutades, enlighet med förslag från T-C Storage BidCo AB, att det registrerade revisionsbolaget 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs till revisor för tiden till slutet av årsstämman 
2023. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att Johan Rippe kommer att utses till 
huvudansvarig revisor vid det fall Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB väljs till revisor.
The meeting resolved, in accordance with the proposal from T-C Storage BidCo AB, for the period 
until the end of the annual general meeting 2023, to re-elect Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 
as auditor. Öhrlings PricewaterhouseCoopers has informed the Company that the authorized 
accountant Johan Rippe will be appointed as the auditor in charge.

12. Avslutande av stämman / Closing of the meeting

Stämman avslutades.
The meeting was closed.



Vid protokollet / At the minutes: Justeras / Approved:

Emil Hedberg
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KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA / NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

[Se separat dokument / See separate document]



Pressmeddelande
22 april 2022 09:30:00 CEST
24StorageAB (publ) 24ST0RAGE
KALLELSE TILL ARSSTAMMA124ST0RAGE AB
Aktieägarna i 24Storage AB, org. nr 556996-8141 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma den 
24 maj 2022.

Information med anledning av Covid-19
Bolaget värnar om sina aktieägares och anställdas hälsa och välbefinnande. Det är viktigt för Bolaget att 
ta ett samhällsansvar och bidra till att begränsa risken för smittspridning av Covid-19. Mot bakgrund av 
den extraordinära situation som råder kommer årsstämman att genomföras genom obligatorisk 
förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler, Det kommer således inte att finnas 
möjlighet att närvara personligen eller genom ombud vid årsstämman.

Information om bolagsstämmans beslut offentliggörs så snart utfallet av poströstningen är slutligt 
sammanställt den 24 maj 2022.

Rätt att delta och anmälan till årsstämman
Aktieägare som vill delta vid årsstämman måste:

i. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är den 16 
maj 2022;

ii. dels anmäla sitt deltagande vid stämman genom att avge sin förhandsröst i enlighet med 
anvisningarna nedan under rubriken "Förhandsröstning", så att anmälan och poströsten är Bolaget 
tillhanda senast den 23 maj 2022.

Förvaltarregistrerade aktier
Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt 
registrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier 
måste senast den 16 maj 2022 genom förvaltarens försorg tillfälligt registrera sina aktier i eget namn 
för att erhålla rätt att delta i stämman. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid 
att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast tisdagen den 18 maj 2022 kommer att beaktas 
vid framställningen av aktieboken.

Ombud m.m.
Om aktieägare förhandsröstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av 
aktieägaren bifogas formuläret för förhandsröstning. Om aktieägaren är en juridisk person ska 
registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret. Fullmaktsformulär kommer att 
finnas tillgängligt på Bolagets hemsida www.24storage.se.

Förhandsröstning
Med anledning av den senaste tidens utveckling av spridningen av Covid-19 har Bolaget vidtagit vissa 
försiktighetsåtgärder inför årsstämman. Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom 
att rösta på förhand, s.k. förhandsröstning (poströstning) enligt lagen (2022:121) om tillfälliga undantag 
för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Bolagets 
hemsida www.24storage.se. En aktieägare som utövar sin rösträtt genom förhandsröstning behöver inte 
särskilt anmäla sig till stämman. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan.

24Storage
Luntmakargatan 46
SE-11137 Stockholm
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Pressmeddelande
22 april 2022 09:30:00 CEST
24Storage AB (publ) 24ST0RAGE
Det ifyllda formuläret måste vara Bolaget tillhanda senast den 23 maj 2022. Det ifyllda formuläret ska 
skickas med post till Årsstämma 2022 24Storage AB, Att: Henrik Backman, P.O. Box 30134,104 25 
Stockholm eller med e-post till bolagsstamma@24storage.se.

Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten 
ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret

Förslag till dagordning:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en justeringsperson
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och 

koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om:

a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen 
och koncernbalansräkningen,

b. dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt 
den fastställda koncernbalansräkningen,

c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer

10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
11. Val till styrelsen och av revisorer
12. Avslutande av stämman

Förslag till beslut:

Punkt 2: Val av ordförande vid stämman
Aktieägaren T-C Storage BidCo AB ("Aktieägaren") föreslår att till ordförande för stämman välja 
advokat Emil Hedberg vid Advokatfirman Schjødt eller, vid förhinder, den han anvisar.

Punkt 3: Upprättande och godkännande av röstlängd
Den röstlängd som föreslås godkännas av bolagsstämman är den röstlängd som upprättats av Bolaget, 
baserat på Bolagets aktiebok som erhållits av Euroclear Sweden AB och inkomna förhandsröster, och 
kontrollerats av justeringspersonen.

Punkt 5: Val av en justeringsperson
Styrelsen föreslår jur.kand. Adam Sirsjö vid Advokatfirman Schjødt till justeringsperson eller, vid 
förhinder, den han anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och 
att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 8.b: Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen
Styrelsen föreslår att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.

24Storage
Luntmakargatan 46
SE-111 37 Stockholm
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Pressmeddelande
22 april 2022 09:30:00 OEST
24Storage AB (publ) 24ST0RAGE
Punkt 9-11: Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer samt arvoden till styrelsen 
och revisorerna och val till styrelsen och av revisorer
Aktieägaren föreslår att styrelsen ska bestå av tre ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter och att 
ett revisionsbolag ska väljas som revisor och att inga revisorssuppleanter ska utses.

Aktieägaren föreslår att inget styrelsearvode ska utgå.

Aktieägaren föreslår att arvode till revisor utgår enligt godkänd räkning.

Aktieägaren föreslår omvaL av styrelseledamöterna Jasper Gilbey, Oscar Maltesen och Johan Åström 
för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Aktieägaren föreslår att Jasper Gilbey väljs till 
styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Aktieägaren föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 
(PwC) som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. PwC har låtit meddela att för det fall PwC 
väljs kommer Johan Rippe att vara huvudansvarig revisor.

Övrig information
Kopior av redovisningshandlingar, revisionsberättelse, fullmaktsformulär, poströstningsformulär och 
övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos Bolaget på 
Lindhagensgatan 126 i Stockholm och på Bolagets webbplats, www.24storage.se senast tre veckor före 
årsstämman och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress.

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att 
det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om dels förhållanden 
som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på 
bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även Bolagets förhållande till 
annat koncernföretag, koncernredovisningen och sådana förhållanden beträffande dotterföretag som 
avses i föregående mening. Begäran om sådana upplysningar ska ha inkommit skriftligen till Bolaget 
senast tio dagar före årsstämman, dvs. den 14 maj 2022 till Årsstämma 2022 24Storage AB, Att: Henrik 
Backman, P.O. Box 30134,104 25 Stockholm eller med e-post till bolagsstamma@24storage.se. 
Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på Bolagets hemsida www.24storage.se och på 
Bolagets huvudkontor senast den 19 maj 2022. Upplysningarna skickas även inom samma tid till den 
aktieägare som så begärt och som uppgivit sin e-mail eller postadress.

Hantering av personuppgifter
Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och 
deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas 
för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll. 
Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och Rådets 
förordning (EU) 2016/679). För fullständig information om hur personuppgifterna hanteras, se vår 
integritetspolicy: https://24storage.se/omoss/personuppgifter.

****

Stockholm i april 2022
24Storage AB
Styreisen

24Storage
Luntmakargatan 46
SE-11137 Stockholm
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Pressmeddelande
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24StorageAB (publ) 24ST0RAGE
För mer information kontakta gärna:

Fredrik Sandelin, VD
Telefon: +46 73 068 36 58
E-post: fredrik.sandelin@24storage.com

Om oss

24Storage är ett self storage-bolag som erbjuder kunder förvaringsyta utanför hemmet på ett enkelt 
sätt med hög tillgänglighet. Bolaget grundades 2015 med visionen att digitalisera förrådsbranschen och 
har sedan dess lyckats etablera sig som en av de största aktörerna i Sverige. 24Storage driver och 
utvecklar 27 förrådsanläggningar, fördelat på 13 500 förråd motsvarande totalt 74 500 uthyrningsbara 
kvadratmeter och 8 000 kunder. 24Storage har obligationer som är noterade på Nasdaq Stockholm. För 
mer information besök gärna 24storage.se.

Bifogade filer

Kallelse till årsstämma i 24Storage AB

24Storage
Luntmakargatan 46
SE-111 37 Stockholm
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ANMÄLAN OCH FORMULÄR FÖR FÖRHANDSRÖSTNING

Anmälan och formulär för förhandsröstning genom poströstning enligt lagen (2022:121) om tillfälliga 
undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Anmälan och formuläret ska vara 24Storage AB tillhanda senast den 23 maj 2022

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i 
24Storage AB, org. nr 556996-8141, vid årsstämma den 24 maj 2022. Rösträtten utövas på det sätt 
som framgår av markerade svarsalternativ nedan.

Aktieägarens namn Personnummer/Födelsedatum/Organisationsnummer

T elefonnummer E-post

Ort och datum

Namnteckning*

Namnförtydligande

* Vid finnateckning ska namnförtydligande anges vid namnteckningen och aktuellt registreringsbevis (eller 
motsvarande handling) biläggas det ifyllda formuläret.

För att förhandsrösta, gör så här:

• Fyll i aktieägarens uppgifter ovan
• Markera valda svarsalternativ nedan
• Skriv ut, underteckna och skicka formuläret i original till Årsstämma 2022 24Storage AB,

Att: Henrik Backman, P.O. Box 30134, 104 25 Stockholm. Ifyllt och undertecknat formulär 
får även inges elektroniskt och ska då skickas till bolagsstamma@24storage.se

• Om aktieägaren är en juridisk person måste registreringsbevis eller annan 
behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren förhandsröstar 
genom ombud

• Observera att en aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera aktierna i 
eget namn för att få rösta. Instruktioner om detta finns i kallelsen till stämman

• Om aktieägaren inte önskar utöva sin rösträtt genom förhandsröstning ska 
förhandsröstningsformuläret inte skickas in

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 ogiltig (dvs. 
är hela formuläret för förhandsröstning ogiltigt). Endast ett formulär per aktieägare kommer att 
beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det senast daterade formuläret att beaktas. Om två

mailto:bolagsstamma@24storage.se


formulär har samma datering kommer endast det formulär som sist kommit bolaget tillhanda att 
beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas utan avseende.

Aktieägare kan i poströstningsformuläret begära att beslut i något eller några av de ärenden som tagits 
upp i den föreslagna dagordningen ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får hållas 
endast genom poströstning. Sådan fortsatt stämma för beslut i ett visst ärende ska äga mm om 
stämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det.

Förhandsröstningsformuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara bolaget 
tillhanda senast 23 maj 2022. Förhandsröst kan återkallas fram till och med 23 maj 2022 genom att 
kontakta bolaget via bolagsstamma@24storage.se.

För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelse och förslag på 24Storage AB hemsida.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och 
deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas 
för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll. 
Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och Rådets 
förordning (EU) 2016/679). För fullständig information om hur personuppgifterna hanteras, se vår 
integritetspolicy: https://24storage.se/omoss/personuppgifter.
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Årsstämma i 24Storage AB den 24 maj 2022
Svarsalternativen nedan avser styrelsens respektive valberedningens framlagda förslag vilka framgår 
av kallelsen till årsstämman.

Den röstlängd som föreslås att godkännas enligt punkten 4 nedan är den av bolaget upprättade 
röstlängden, vilken baseras på aktieboken på avstämningsdagen för bolagsstämman och av mottagna 
förhandsröster, samt verifierats av den person som justera protokollet.

Den person som väljs till att justera protokollet ansvarar även för att verifiera röstlängden och att de 
mottagna formulären för förhandsröstning korrekt återspeglas i protokollet.

2. Val av ordförande vid stämman

Ja □ Nej □

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Ja □ Nej □

4. Godkännande av dagordning

Ja □ Nej □

5. Val av en justeringsperson

Ja □ Nej □

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Ja □ Nej □

8a. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt 
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Ja □ Nej □

8b. Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen samt den fastställda koncernbalansräkningen

Ja □ Nej □

8c. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

8c. Jan-Olof Backman

Ja □ Nej □

8c. Henrik Forsberg Schoultz

Ja □ Nej □

8c. Anna Henriksson

Ja □ Nej □

8c. Staffan Persson

Ja □ Nej □

8c. Fredrik Tilander

Ja □ Nej □

8c. Maria Åkrans



Ja □ Nej □

8c. Fredrik Sandelin

Ja □ Nej □

9. Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer

Antal styrelseledamöter

Ja □ Nej □

Antal revisorer

Ja □ Nej □

10. Fastställande av arvoden till sty relsen och revisorerna

Arvode till styrelsen

Ja □ Nej □

Arvode till revisorerna

Ja □ Nej □

11. Val till styrelsen och av revisorer

11. Jasper Gilbey

Ja □ Nej □

11. Oscar Maltesen

Ja □ Nej □

11. Johan Åström

Ja □ Nej □

11. Val av styrelseordförande
Jasper Gilbey

Ja □ Nej □

11. Val av revisorer

Ja □ Nej □

Aktieägaren önskar att beslut enligt en eller flera punkter i formuläret för 
förhandsröstning enligt ovan skjuts upp till en fortsatt bolagsstämma
(Fyll i endast om aktieägaren har en sådan önskan)

Punkt/punkter (använd numrering):



Bilaga 3 / Appendix3

RÖSTLÄNGD / VOTING LIST

Aktieägare /
Shareholder

Ombud / Proxy Antal aktier / 
Number of shares

Antal röster / 
Number of votes

T-C Storage BidCo AB Emil Hedberg 14 924 020 14 924 020

Totalt / In total 14 924 020 14 924 020


