
The English text is a translation. In case of any discrepancies, the Swedish text shall prevail.

ANMÄLAN OCH FORMULÄR FÖR POSTRÖSTNING
NOTICE OF ATTENDANCE AND FORM FOR MAIL VOTING

enligt 22 § Lag (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags-
och föreningsstämmor.
according to Section 22 of the Swedish Act (2022:121) on Temporary Exemptions to Facilitate the
Execution of General Meetings in Companies and Associations.

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens
samtliga aktier i Safello Group AB (publ), 556892-3550 (”Bolaget”), vid årsstämma onsdagen
den 27 april 2022. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ
nedan.
The shareholder set out below hereby gives notice of attendance and exercises its voting right for all of
the shareholder’s shares in Safello Group AB (publ), company registration no. 556892-3550
(“Company”), at the Annual General Meeting on Wednesday 27 April 2022. The voting right is
exercised in the manner set out in the marked responses below.

Aktieägarens namn/
Shareholder

Person-/organisationsnummer/
Personal identification no. / Company
registration no.

Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för aktieägare som är juridisk
person)/Assurance (if the undersigned is a legal representative for a shareholder that is a
legal entity):
Undertecknad är styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i aktieägaren och
försäkrar på heder och samvete att jag är behörig att avge denna förhandsröst för
aktieägarens räkning och att poströstens innehåll stämmer överens med aktieägarens
beslut.
I, the undersigned, am a board member, CEO or authorized signatory of the shareholder and solemnly
declare that I am authorized to submit this mail vote on behalf of the shareholder and that the contents
of the mail vote correspond to the shareholder’s decision.

Försäkran (om undertecknaren företräder aktieägaren enligt fullmakt)/Assurance (if
the undersigned represents the shareholder by power of attorney):
Undertecknad försäkrar på heder och samvete att bilagd fullmakt överensstämmer med
originalet och inte är återkallad.
I, the undersigned, solemnly declare that the enclosed power of attorney corresponds to the original
and that it has not been revoked.

Ort och datum/
Place and date
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The English text is a translation. In case of any discrepancies, the Swedish text shall prevail.

Namnteckning (ombud och ställföreträdare ska ange sin egen namnteckning)/
Signature (proxies and legal representatives should use their own signature)

Namnförtydligande (ombud och ställföreträdare ska ange sitt eget namn)/
Clarification of signature (proxies and legal representatives should use their own name)

Aktieägarens adress och telefonnummer/
The shareholders’ address and telephone no.

Aktieägarens E-post/
The shareholders’ email

Gör så här/
Instructions:

● Fyll i uppgifterna ovan.
Complete the information above.

● Markera valda svarsalternativ nedan.
Select the preferred voting options below.

● Skriv ut, underteckna och skicka formuläret i original till Safello Group AB (publ), Att.
AGM, c/o WeWork, Malmskillnadsgatan 32, 111 51 Stockholm, eller med e-post till
agm@safello.com.
Print, sign and send the original of the completed form to Safello Group AB (publ), Att. AGM,
c/o WeWork, Malmskillnadsgatan 32, 111 51 Stockholm, or by e-mail to agm@safello.com.

● Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om
aktieägaren är en juridisk person måste registreringsbevis eller annan
behörighetshandling biläggas formuläret.
If the shareholder votes by proxy, a power of attorney should be appended to the mail voting
form. If the shareholder is a legal entity, a certificate of registration or other proof of authority
must be appended to the mail voting form.
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Observera att aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera
aktierna i eget namn för att få rösta. Instruktioner om detta finns i kallelsen till
stämman.
Please note that shareholders with nominee registered shares must register the shares in their
own name to be entitled to vote. Instructions in this regard can be found in the notice to the
general meeting.

Aktieägaren kan inte lämna några andra instruktioner än att markera ett av de angivna
svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Om en aktieägare önskar avstå från att
rösta i en viss fråga ska aktieägaren inte markera något svarsalternativ. Om aktieägaren har
försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor eller ändrat eller gjort tillägg i
förtryckt text är rösten i dess helhet ogiltig. Endast ett formulär per aktieägare kommer att
beaktas. Om en aktieägare ger in fler än ett formulär 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 kan
komma att lämnas utan avseende.
The shareholder may not include any other instructions than selecting one of the options specified at
each item in the form. If a shareholder wishes to abstain from voting in relation to a matter, kindly
refrain from selecting an option. If the shareholder has included any special instructions or conditions
in the form or made any changes to pre-printed texts, the vote is invalid in its entirety. Only one form of
mail voting per shareholder will be considered. If a shareholder submits more than one form, the form
with the latest date will be considered. If two forms are dated on the same date, only the form last
received by the Company will be considered. An incomplete or incorrectly completed form may be
discarded without being considered.

Poströstningsformuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara Bolaget
tillhanda senast tisdagen den 26 april 2022. En avgiven poströst kan återkallas till och med
tisdagen den 26 april 2022 genom meddelande på samma sätt som vid avgivandet av rösten.
The mail voting form, together with any appended authorisation documents, must be received by the
Company by Tuesday 26 April 2022, at the latest. A submitted mail vote may be withdrawn up to and
including 26 April 2022 through a message submitted in the same manner as the mail vote.

I det följande kan aktieägaren ange hur denne önskar rösta i de ärenden som finns upptagna
i förslaget till dagordning i kallelsen till årsstämman. ”Ja” betyder att aktieägaren röstar i
enlighet med förslaget i kallelsen till årsstämman och ”Nej” betyder att aktieägaren röstar nej
till förslaget i kallelsen.
Below, the shareholder can state how it wishes to vote in the matters included in the proposed agenda,
which is set out in the notice of the Annual General Meeting. “Yes” means that the shareholder votes in
accordance with the proposal that is set out in the notice to the Annual General Meeting and “No”
means that the shareholder votes against the proposal that is set out in the notice.

Vänligen se kallelsen till årsstämman på Bolagets webbplats https://safello.com för förslag till
beslut avseende punkterna på dagordningen för årsstämman.
Please refer to the notice for the Annual General Meeting on the Company’s website
https://safello.com for proposals for resolutions on the matters in the proposed agenda for the Annual
General Meeting.
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Poströstning vid årsstämma i Safello Group AB (publ) den 27 april 2022/
Mail voting at the Annual General Meeting held in Safello Group AB (publ) on 27 April 2022

Svarsalternativen nedan avser de förslag till beslut som framgår av kallelsen till årsstämman.
The voting options below refer to the proposals for resolutions which can be found in the notice to the
Annual General Meeting.

2. Val av ordförande vid stämman/
Election of a chairman for the Annual General Meeting
Ja/Yes □ Nej/No □

3. Val av en eller två justeringsmän/
Election of one or two persons to certify the minutes
Ja/Yes □ Nej/No □

4. Upprättande och godkännande av röstlängd/
Preparation and approval of the voting list
Ja/Yes □ Nej/No □

5. Godkännande av dagordning/
Approval of the agenda
Ja/Yes □ Nej/No □

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad/
Determination of whether the meeting has been duly convened
Ja/Yes □ Nej/No □

8 a Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning/
Resolution on adoption of the income statement and balance sheet and of the consolidated
income statement and balance sheet
Ja/Yes □ Nej/No □

8 b Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen/
Resolution on disposition of profit or loss according to the adopted balance sheet
Ja/Yes □ Nej/No □

8 c Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör/
Resolution on discharge from liability for the members of the Board of Directors and the
CEO
(i) Jacob Jacobsson, ordförande/chairman

Ja/Yes □ Nej/No □
(ii) Frank Schuil, ledamot/VD/board member/CEO

Ja/Yes □ Nej/No □
(iii) Sepehr Alavi, ledamot/board member

Ja/Yes □ Nej/No □
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(iv) Johan Lorenzen, ledamot/board member

Ja/Yes □ Nej/No □
(v) Knut Pedersen, ledamot/board member

Ja/Yes □ Nej/No □
(vi) Christina Ploom, ledamot/board member

Ja/Yes □ Nej/No □
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer/
Resolution on the number of board members and auditors
Fastställande av antalet styrelseledamöter/
Resolution on the number of board members

Ja/Yes □ Nej/No □
Fastställande av antalet revisorer/
Resolution on the number of auditors

Ja/Yes □ Nej/No □
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna/
Resolution on board members’ and auditors’ fees
Fastställande av arvoden åt styrelsen/
Resolution on board members’ fees

Ja/Yes □ Nej/No □
Fastställande av arvoden åt revisorerna/
Resolution on auditors’ fees

Ja/Yes □ Nej/No □
11 a-g. Val av styrelseledamöter och revisorer/
Election of board members and auditors

a) Frank Schuil

Ja/Yes □ Nej/No □
b) Jacob Jacobsson

Ja/Yes □ Nej/No □
c) Sepehr Alavi

Ja/Yes □ Nej/No □
d) Knut Pedersen

Ja/Yes □ Nej/No □
e) Johan Lorenzen

Ja/Yes □ Nej/No □
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f) Omval av Jacob Jacobsson som styrelsens ordförande/Re-election of Jacob
Jacobsson as chairman of the board

Ja/Yes □ Nej/No □
g) Val av revisorer/Election of auditors

Ja/Yes □ Nej/No □
12. Beslut om införande av långsiktigt incitamentsprogram genom en riktad
emission av teckningsoptioner till deltagarna/Resolution to establish a long term
incentive program by a directed new issue of warrants to the participants
Ja/Yes □ Nej/No □

13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om
emission av aktier eller konvertibler / Resolution to authorize the Board of Directors to
resolve on issues of shares or convertibles
Ja/Yes □ Nej/No □

14. Beslut om ändring av bolagsordningen/Resolution to change the Articles of
Association
Ja/Yes □ Nej/No □

15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att företa smärre justeringar av beslut
fattade vid stämman i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear
Sweden AB/Resolution to authorize the Board of Directors to make minor adjustments to
the resolutions made at the Annual General Meeting in connection with registration with
the Swedish Companies Registration Office and Euroclear Sweden AB
Ja/Yes □ Nej/No □

Aktieägare som vill att beslut under en eller flera punkter i formuläret ovan ska anstå
till fortsatt bolagsstämma kan ange detta nedan (fylls endast i om aktieägaren har ett
sådant önskemål). Vänligen ange siffror.
A shareholder that wishes that the resolutions under one or several items in the form above be
deferred to a continued general meeting may state so below (should only be used if the
shareholder has such a request). Please use numerals.

Punkt(er):
Item(s):

* * *
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