Formulär för poströstning vid extra bolagsstämma i MTG
Nedanstående aktieägare utövar rösträtten för samtliga sina aktier i Modern Times Group MTG AB (publ), 556309-9158,
(”MTG”) vid den extra bolagsstämman i MTG den 21 januari 2021 i enlighet med detta formulär.

Aktieägare eller firmatecknares namn

Personnummer

Aktieägarens namn vid juridisk person

Organisationsnummer

Telefonnummer

E-post

Ort och datum

Namnteckning

Villkor och anvisningar för poströstning
Gör såhär för att poströsta:

Fyll i aktieägarens uppgifter och underteckna formuläret

Markera svarsalternativ på röstsedeln på efterföljande sida i detta formulär

Skicka ifyllt formulär till Computershare AB, ”MTGs extra bolagsstämma”, Box 5267, 102 46 Stockholm eller e-post
info@computershare.se så att det är MTG tillhanda senast onsdagen den 20 januari 2021
För att poströst ska vara giltig ska en ifylld och undertecknad version av denna och efterföljande sidor i detta poströstformulär
samt eventuella behörighetshandlingar (t.ex. registreringsbevis och fullmakt för juridisk person) vara MTG tillhanda på adress
Computershare AB, ”MTG:s extrastämma”, Box 5267, 102 46 Stockholm eller e-post info@computershare.se senast onsdagen
den 20 januari 2021.
Observera att den som önskar utöva sin rösträtt genom detta poströstformulär måste vara införd som aktieägare i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 13 januari 2021 alternativt, om aktierna är förvaltarregistrerade, begära
att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna i sådan tid att registreringen är verkställd fredagen den 15 januari 2021.
I följande avsnitt kan aktieägaren ange hur den önskar rösta i ärenden som finns upptagna i förslaget till dagordning i kallelsen
till bolagsstämman. Kallelsen innehåller beslutsförslag till vissa av ärendena på den föreslagna dagordningen. Val av
svarsalternativet ”Ja” innebär i förekommande fall att aktieägaren röstar ja till beslutsförslaget som är inkluderat i kallelsen och
val av svarsalternativet ”Nej” innebär i förekommande fall att aktieägaren röstar nej till beslutsförslaget som är inkluderat
i kallelsen. Val av svarsalternativet ”Avstår” innebär i förekommande fall att aktieägaren avstår från att rösta i ärendet.
Aktieägaren kan inte villkora en röst eller lämna andra instruktioner till MTG genom detta formulär.
Aktieägare kan återkalla avgiven poströst genom skriftligt meddelande till MTG på ovanstående postadress eller e-postadress.
MTG kommer endast att beakta ett poströstningsformulär per aktieägare. Om aktieägare ger in fler än ett poströstningsformulär
kommer MTG endast att beakta det senast daterade formuläret. Om två formulär har samma datering kommer MTG endast att
beakta det formulär som sist kommit MTG tillhanda. MTG förbehåller sig rätten att lämna ofullständigt eller felaktigt ifyllt
poströstningsformulär utan avseende.
Kallelsen till bolagsstämman, styrelsens förslag till beslut och övriga handlingar som MTG enligt aktiebolagslagen ska
tillhandahålla inför bolagsstämman finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.mtg.com. För information om hur
personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se integritetspolicyn på Euroclear Sweden AB:s och Computershare
AB:s respektive webbplatser, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf och
www.computershare.com/se/hm-gdpr.

Röstsedel för poströstning vid extra bolagsstämma i MTG den 21 januari 2021
Aktieägarens namn:

Personnummer/organisationsnummer:

Ärende på den föreslagna dagordningen

Ja

Nej

Avstår

2.

Val av ordförande vid stämman

☐

☐

☐

3.

Val av två justeringspersoner

☐

☐

☐

4.

Upprättande och godkännande av röstlängd

☐

☐

☐

5.

Godkännande av dagordning

☐

☐

☐

6.

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

☐

☐

☐

7.

Beslut om efterföljande godkännande av styrelsens beslut om nyemission av
B-aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare

☐

☐

☐

8.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av B-aktier

☐

☐

☐

9.

Beslut om nyemission av B-aktier till vissa säljare av Hutch Games med
betalning genom kvittning

☐

☐

☐

10. Beslut om godkännande av nyemission av aktier i MTG Esports Holding AB
med betalning med apportegendom

☐

☐

☐

11. Beslut om att implementera långsiktigt incitamentsprogram

☐

☐

☐

12. Beslut om alternativa arrangemang för säkring av och aktieleverans i enlighet
med långsiktigt incitamentsprogram genom:
a) Bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad nyemission av C-aktier
b) Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna C-aktier
c) Överlåtelse av B-aktier till deltagarna i det långsiktiga
incitamentsprogrammet

☐

☐

☐

Aktieägaren vill att beslut i följande ärenden på den föreslagna dagordningen ska anstå till en fortsatt
bolagsstämma (använd siffror):

