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Euroclear Finland Oy 
Bolagsstämma / Ålandsbanken Abp 
PB 1110, 00101 Helsingfors 
 
 
FÖRHANDSRÖSTNINGSBLANKETT 
 
 
Ålandsbanken Abp ordinarie bolagsstämma 30.03.2021  
 
Genom denna blankett befullmäktigar jag/vi Euroclear Finland Oy (”Euroclear”) som erbjuder 
förhandsröstning vid Ålandsbanken Abp:s ordinarie bolagsstämma 2021 att notera min/våra röster 
gällande aktierna jag/vi äger/företräder gällande vissa punkter på föredragningslistan för Ålandsbanken 
Abp:s ordinarie bolagsstämma 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                    
Jag/vi förstår att förhandsröstning förutsätter att aktieägaren har minst ett giltigt värdeandelskonto. 
Förhandsrösternas antal slås fast enligt aktieinnehavet på värdeandelskontot vid bolagsstämmans 
avstämningsdag (åtta vardagar före bolagsstämman).  
 
På basen av personuppgifterna som angetts i blanketten kommer aktieägaren att identifieras gentemot 
informationen i värdeandelssystemet. Aktieägandet kommer även att fastställas på avstämningsdagen. 
Personuppgifterna sparas i Euroclear Finlands databas för bolagsstämmor och är tillgängligt endast för 
bolaget i fråga. Uppgifterna används inte för andra ändamål eller i samband med andra bolagsstämmor.  
 
 

Aktieägarens namn*                                                                                                                                                                                     

Födelsedatum*,  
FO-nummer* eller X-nummer* 

 

Adress*  

Postnummer och postanstalt*  

Land*  

Telefonnummer  

E-mail  

Värdeandelskontonummer*  

 
* Obligatorisk data. 
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Röstningsinstruktion:  
 
Jag/vi befullmäktigar Euroclear Finland Oy:n att anteckna mina/våra röster gällande aktierna jag/vi 
äger/företräder gällande samtliga nedan nämnda punkter på föredragningslistan för Ålandsbanken Abp:s 
ordinarie bolagsstämma 2021 såsom nedan markerats med kryss (X).  
 
Ifall röstningsinstruktion inte är ifylld nedan eller ifall fler än en röstningsinstruktion är ifylld på samma 
punkt eller ifall annan text eller anteckning än kryss (X) använts för meddelande av röstningsinstruktion, 
antecknas ”Har inte röstat” när Euroclear antecknar rösterna. Detta tolkas som aktieägarens meddelande 
att aktieägarens aktier inte skall beaktas som aktier representerade vid bolagsstämman gällande denna 
punkt. Aktierna som aktieägaren representerar ingår gällande denna punkt inte i aktierna som 
representeras vid stämman och aktieägarens röst räknas inte heller som given. 
 
Jag/vi förstår att ifall jag/vi ger förhandsröster som representant för ett samfund (inkluderat dödsbo) bör 
samfundets lagliga representant eller personen som befullmäktigats lämna in nödvändig dokumentation för att 
bestyrka rätten att företräda samfundet (t.ex. handelsregisterutdrag eller styrelsebeslut). Vi ber 
dokumentationen som bilaga till denna förhandsröstningsblankett. Ifall dokumentation inte lämnas in under 
förhandsröstningstiden eller ifall den är bristfällig räknas samfundets aktier inte med i aktierna som 
representeras vid bolagsstämman. 
 
Det rekommenderas att innehavaren av ett finländskt värdeandelskonto endast förhandsröstar elektroniskt på 
adressen  https://egm.apk.fi/eGM/gm/46161372240_sv Ifall innehavaren av ett finländsk värdeandelskonto 
har röstat både elektroniskt och genom denna blankett antecknar Euroclear på värdeandelskontot 
röstningsinstruktionen som givits vid senare tidpunkt.   
 
Punkter på Ålandsbanken Abp:s ordinarie bolagsstämma 2021 
 
Punkterna (7-17) behandlar Bolaget Abp:s styrelses förslag till den ordinarie bolagsstämman i enlighet med 
kallelsen till bolagsstämman. “Jag avhåller mig från att rösta” innebär att en blank röst ges. Då räknas aktierna 
med bland aktierna som representeras vid behandlingen av punkten vilket har betydelse bl.a. för beslut som 
kräver kvalificerad majoritet (t.ex. punkt 17). Vid beslut som kräver kvalificerad majoritet beaktas samtliga 
aktier som representeras vid bolagsstämman och avhållande från att rösta har samma inverkan som en Jag 
motsätter mig/Nej -röst. Därmed inverkar avhållandet från att rösta på röstningens resultat. Aktieägaren 
bör notera detta framför allt i det fall att syftet inte är att rösta emot förslaget.  
 
 
 

 Styrelsens förslag till 
bolagsstämman 

Jag 
understöder/Ja 

Jag 
motsätter 
mig/Nej 

Jag avhåller mig 
från att rösta 

7. FASTSTÄLLANDE AV 
BOKSLUTET 
  

☐ ☐ ☐ 

8. BESLUT OM DISPOSITION 
AV DEN VINST SOM 
BALANSRÄKNINGEN 
UTVISAR OCH 
DIVIDENDUTDELNING 
  

☐ ☐ ☐ 

9. BESLUT OM 
ANSVARSFRIHET FÖR 
STYRELSEMEDLEMMARNA 
OCH VERKSTÄLLANDE 
DIREKTÖREN FÖR 
RÄKENSKAPSPERIODEN 
1.1.2020-31.12.2020 
  

☐ ☐ ☐ 
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Styrelsens förslag till 
bolagsstämman 

Jag 
understöder/Ja 

Jag 
motsätter 
mig/Nej 

Jag avhåller 
mig från att 
rösta 

10. FRAMLÄGGANDE OCH 
GODKÄNNANDE AV 
ERSÄTTNINGSRAPPORT 
  

☐ ☐ ☐ 

11. BESLUT OM ANTALET 
STYRELSEMEDLEMMAR 
  

☐ ☐ ☐ 

12. BESLUT OM 
STYRELSEMEDLEMMARNAS 
ARVODEN  

☐ ☐ ☐ 

13. VAL AV 
STYRELSEMEDLEMMAR 
  

☐ ☐ ☐ 

14. BESLUT OM 
REVISORERNAS ARVODE  

☐ ☐ ☐ 

15. BESLUT OM ANTALET 
REVISORER  

☐ ☐ ☐ 

16. VAL AV REVISORER  ☐ ☐ ☐ 
17. BEMYNDIGANDE FÖR 

STYRELSEN ATT FATTA 
BESLUT OM FÖRVÄRV AV 
BOLAGETS EGNA AKTIER 

☐ ☐ ☐ 

 
 
 

 
Ort och datum 

 

 
Underskrift 

 

 
Namnförtydligande 

 

 
 
Återlämnas ifylld och underskriven per e-post till adressen yhtiokokous@euroclear.eu eller per post till adressen 
Euroclear Finland Oy, Bolagsstämma / Ålandsbanken Abp, PB 1110, 00101 Helsingfors.  
Försändelsen bör vara framme senast 24.03.2021 kl. 16:00. 

mailto:yhtiokokous@euroclear.eu

