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HÖGSTA DOMSTOLEN I BERMUDA  

CIVILRÄTTSLIGA AVDELNINGEN 

HANDELSDOMSTOLEN 

2021: Nr. 104 

 

I ÄRENDET GÄLLANDE VEF LTD. 

 

OCH 

 

I ÄRENDET GÄLLANDE PARAGRAF 99 I BERMUDA COMPANIES ACT 1981 

 

 

 

RÖSTKORT 

 

 AVSEENDE SCHEME OF ARRANGEMENT  

 
OM DU ÄR EN BEHÖRIG DEPÅBEVISINNEHAVARE1, SOM DEFINIERAT NEDAN, VÄNLIGEN LÄS 

NOGGRANT IGENOM DE BIFOGADE INSTRUKTIONERNA FÖR HUR DU FYLLER I DETTA RÖSTKORT 

INNAN DU FYLLER I DETTA RÖSTKORT. ENBART RÖSTKORT FRÅN BERÄTTIGADE 

DEPÅBEVISINNAHAVARE KOMMER SAMLAS IN OCH BEHANDLAS.  

 

RETURNERA INTE DETTA RÖSTKORT OM DU INTE ÄR EN BERÄTTIGAD 

DEPÅBEVISINNAHAVARE 

 

FÖR ATT DITT VAL AV OMBUD OCH DIN RÖST SKA RÄKNAS MÅSTE DITT VAL AV OMBUD OCH 

DIN RÖST INKLUDERAS I DEN FULLMAKT SOM FYLLS I, SIGNERAS OCH RETURNAS SÅ ATT 

DEN FAKTISKT MOTTAS AV  

COMPUTERSHARE AB (“RÖSTNINGSAGENTEN”) 

SENAST DEN 3 MAJ 2021 

(“OMRÖSTNINGSFRISTENS UTGÅNG”) 

 

VEF Ltd. (“VEF Bermuda” eller “Bolaget”) samlar in och behandlar röster rörande ett scheme of 

arrangement enligt bermudiansk rätt (som kan komma att ändras från tid till annan, “Scheme of Arrangement”). 

Du har mottagit detta röstkort som en del av instruktionspaketet vilket innehåller en förklarande redogörelse 

(den “Förklarande Redogörelsen”) som hör samman med detta Scheme of Arrangement. Termer som används häri 

och som inte har definierats i detta dokument har samma betydelse som i den Förklarande Redogörelsen. DU OMBES 

ATT LÄSA HELA DET MATERIAL SOM INGÅR I INSTRUKTIONSPAKETET. Detta Scheme of Arrangement 

kommer, om det genomförs, att väsentligt påverka rättigheterna för innehavare av svenska Depåbevis representerande 

stamaktier i Bolaget. 

 

Dina rättigheter beskrivs i den Förklarande Redogörelsen, som också inkluderar detta Scheme of 

Arrangement. Om du har några frågor gällande innehållet i instruktionspaketet kan du kontakta Bolaget per e-post till 

sgm@vef.vc.  

 

Detta röstkort får inte användas i annat syfte än att utse ett ombud för att rösta för eller emot detta Scheme of 

Arrangement vid Scheme-Stämman. Om du felaktigt mottagit detta röstkort, vänligen kontakta Bolaget direkt.  

 

1 “Berättigad Depåbevisinnehavare” är sådan innehavare av svenska Depåbevis representerande stamaktier i Bolaget 

som är införda i registret för svenska Depåbevisinnehavare vilken förs av Euroclear Sweden AB per den 29 april 

2021 (”Avstämningsdagen”). 
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Du bör granska den Förklarande Redogörelsen och detta Scheme of Arrangement i sin helhet innan du röstar. 

Vid behov rekommenderas du att söka juridisk rådgivning avseende detta Scheme of Arrangement.  

 

Högsta domstolen i Bermuda kan fastställa detta Scheme of Arrangement och därigenom förbinda dig till 

detsamma i det fall att detta Scheme of Arrangement godkänns av en majoritet till antalet och 75 % till värdet av de 

Depåbevisinnehavare som är närvarande och röstar (fysiskt eller genom ombud) vid Scheme-Stämman. Villkoren i 

detta Scheme of Arrangement innebär bland annat att detta Scheme of Arrangement inte kommer träda i kraft förrän 

då detta Scheme of Arrangement fastställs av högsta domstolen i Bermuda.  

 

För att din röst ska beaktas vid Scheme-Stämman måste du antingen (i) delta vid Scheme-Stämman (tiden 

och platsen för stämman framgår av kallelsen till Scheme-Stämman, vilken ingår i instruktionspaketet) eller (ii) utse 

ett ombud som deltar vid Scheme-Stämman som röstar å dina vägnar genom att du fyller i detta röstkort i enlighet 

med instruktionerna och markerar hur ditt ombud ska rösta vid Scheme-Stämman.  

 

Observera att Depåbevisinnehavare som har sina Depåbevis förvaltarregistrerade måste registrera 

Depåbevisen i eget namn för att få rösta. Instruktioner om detta finns i kallelsen till Scheme-Stämman. 

 

Innan du fyller i detta röstkort, vänligen läs igenom och följ de instruktioner som finns för att säkerställa att 

du fyller i, signerat och returnerar detta röstkort i behörig ordning. 

 

 

Punkt 1. Depåbevisinnehavare. 

Depåbevisinnehavaren nedan informerar härigenom Bolaget om sitt deltagande och utövandet av sin rösträtt 

för alla Depåbevis som aktieägaren innehar vid Scheme-Stämman. 

 

Namn på Depåbevisinnehavaren Personnummer/organisationsnummer  

   

Telefonnummer E-post 

   

Plats och datum 

   
Signatur 

  
Namnförtydligande 
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Punkt 2. Utnämnande av ombud. 

Depåbevisinnehavaren i enlighet med punkt 1 ovan befullmäktigar härmed ombudet nedan vad gäller Scheme-

Stämman. (Vänligen markera ett alternativ nedan): 

 Utnämner ordföranden vid Scheme-Stämman till ombud  

 Utnämner INTE ordföranden vid Scheme-Stämman till ombud; utser istället nedan person som sitt 

ombud: 

Namn: ________________________________________________________________ 

Adress: ________________________________________________________ 

Adress: _______________________________________________________ 

Postnummer, stad: ________________________________________________________ 

Land: ______________________________________________________________ 

Telefonnummer: _____________________________________________________ 

E-post: ________________________________________________________ 

 

 

Punkt 3. Röstning om detta Scheme of Arrangement. 

Depåbevisinnehavaren i enlighet med punkt 1 instruerar sitt ombud att rösta om detta Scheme of Arrangement i 

enlighet med nedan. (Vänligen markera ett alternativ nedan): 

 GODKÄNNER (röstar FÖR) detta Scheme of Arrangement 

 AVVISAR (röstar MOT) detta Scheme of Arrangement 

 DISKRETIONÄR RÖST (befullmäktigar ombudet anvisat ovan att rösta om detta Scheme of 

Arrangement i enlighet med ombudets bestämmanderätt) 

(Alternativet diskretionär röst är enbart möjligt att välja för de innehavare som väljer 

 ett annat ombud än ordföranden vid Scheme-Stämman.) 

 

(Om du utser ordföranden vid Scheme-Stämman som ombud och även markerar alternativet 

“Diskretionär Röst” kommer det antas att du utser ordföranden vid Scheme-Stämman att rösta för att 

godkänna detta Scheme of Arrangement och din röst kommer räknas till det alternativet.) 
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Punkt 4. Intyganden. 

Genom att signera detta röstkort intygas följande gentemot Bolaget: 

a. att antingen: (i) den undertecknade är Depåbevisinnehavare; eller (ii) den undertecknade har 

firmateckningsrätt för den juridiska person som är Depåbevisinnehavare, och, i vilket fall, att 

personen är berättigad och bemyndigad att rösta för att godkänna eller avvisa detta Scheme of 

Arrangement; 

b.  att den undertecknade (eller i fallet med firmatecknare, Depåbevisinnehavaren) har mottagit en 

kopia av den Förklarande Redogörelsen och instruktionspaketet och bekräftar att insamlandet och 

behandlingen av detta röstkort sker i enlighet med de villkor som återfinns däri; 

c.  att den undertecknade har utsett samma ombud och instruerat dem att rösta på samma sätt för alla 

svenska Depåbevis representerades stamaktier i Bolaget som Depåbevisinnehavaren äger; och 

d.  att ingen annan fullmakt har utfärdats av Depåbevisinnehavaren eller, om en annan fullmakt har 

utfärdats av Depåbevisinnehavaren, att sådana tidigare utfärdade fullmakter av 

Depåbevisinnehavaren härmed återkallas. 

Ingen avgift, kommission eller annan ersättning kommer att utbetalas till någon för att samla in och behandla röster i 

förhållande till detta Scheme of Arrangement. 

Om din adress eller kontaktinformation har ändrats, vänligen skriv ned den uppdaterade informationen här. 

 

VÄNLIGEN FYLL I, SIGNERA OCH DATERA DETTA RÖSTKORT OCH RETURNERA DET 

SKYNDSAMT TILL  

Computershare AB, VEF Ltd. Scheme-Stämma, Box 5267, 102 46 Stockholm, Sverige  

ELLER PER E-POST till sgm@vef.vc. 

OM RÖSTNINGSAGENTEN INTE MOTTAR EN FULLMAKT SOM UTGÖR DITT VAL AV OMBUD 

OCH DIN RÖST SENAST DEN 3 MAJ 2021, KOMMER DINA DEPÅVEVIS SOM REPRESENTERAR 

STAMAKTIER I BOLAGET INTE ATT BEAKTAS OM DU INTE FYSISKT DELTAR VID SCHEME-

STÄMMAN.  
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INSTRUKTIONER FÖR HUR DU FYLLER I DETTA RÖSTKORT  

 
1. Bolaget samlar in Depåbevisinnehavarnas röster avseende detta Scheme of Arrangement. Termer som 

används i detta röstkort eller i dessa instruktioner (“Formulärsinstruktionerna”) men som inte är 

definierade i dokumenten har samma betydelse som i den Förklarande Redogörelsen, en kopia av den finns 

bilagd röstkortet. 

2. För att säkerställa att din röst räknas måste du ANTINGEN fylla i fullmakten, utse ett ombud och sedan vidta 

följande åtgärder: (a) säkerställ att den efterfrågade informationen i punkt 1 ovan har fyllts i korrekt, (b) utse 

ett ombud i punkt 2 ovan, (c) markera tydligt hur ditt ombud ska rösta för dina Depåbevis i punkt 3 ovan, 

(d) läs och kontrollera informationen i detta röstkort, inklusive men inte begränsat till påståenden i punkt 4 

ovan, och (e) signera, datera och returnera din fullmakt i original i enlighet med punkt 3 direkt nedanför 

ELLER delta fysiskt vid Scheme-Stämman. 

3. Inlämnande av val av ombud och röst: Ditt val av ombud och din röst måste finnas i den fullmakt som 

returneras till Röstningsagenten så att den faktiskt levereras senast vid Omröstningsfristens Utgång, vilket 

är den 3 maj 2021.  

4. Om en fullmakt mottas av Röstningsagenten efter Omröstningsfristens Utgång kommer den inte att räknas 

och du måste då delta fysiskt vid Scheme-Stämman för att rösta för dina Depåbevis. Vidare kommer följande 

fullmakter INTE att räknas: 

➢ en fullmakt som är oläslig eller inte innehåller tillräcklig information för att kunna identifiera 

Depåbevisinnehavaren, 

➢ en fullmakt utfärdad av en fysisk eller juridisk person som inte innehar några Depåbevis, 

➢ en fullmakt som är korrekt ifylld, signerad och inskickad i tid men där något ombud inte utses,  

➢ en fullmakt som inte är signerad, eller 

➢ en fullmakt som inte utfärdats i enlighet med förfarandena i den Förklarande Redogörelsen 

som fastställts av högsta domstolen i Bermuda. 

5. Hur fullmakten levereras till Röstningsagenten eller ditt ombud är upp till varje Depåbevisinnehavare som 

själv står risken för detsamma. Utöver vad som annars beskrivits i detta dokument kommer en sådan leverans 

enbart ha ansetts nå Röstningsagenten om Röstningsagenten faktiskt mottar fullmakten. Istället för att 

skicka per post rekommenderas det att Depåbevisinnehavare skickar fullmakten med bud, även om det inte 

är ett krav. Oavsett bör Depåbevisinnehavare skicka fullmakten med god marginal så att den kommer fram i 

tid. 

6. Du måste utse ett ombud och instruera hur ombudet ska rösta för alla dina Depåbevis och du kan inte dela 

upp dina Depåbevis i detta röstningsförfarande.  

7. Röstkortet är inte ett följebrev och kan inte användas för annat syfte än att utse ett ombud för röstning vid 

Scheme-Stämman. 

8. Vänligen säkerställ att du undertecknar och daterar din fullmakt. Om du undertecknar en fullmakt i din 

kapacitet som förvaltare, god man, föreståndare, målsman, advokat, befattningshavare eller på annat sätt 

agerar som syssloman eller företrädare måste du tydliggöra sådan kapacitet när du undertecknar och, om det 

begärs av Röstningsagenten eller Bolaget, tillhandahålla dokumentation till den som begärt det som uppvisar 

att du är berättigad att agera på Depåbevisinnehavarens vägnar. Vidare, vänligen tillhandahåll ditt namn och 

din mailadress om den skiljer sig från den som är angiven på den bilagda e-postsedeln, eller, om ingen sådan 

är bilagd, direkt på fullmakten. 
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VÄNLIGEN SKICKA IN DITT VAL AV OMBUD OCH DIN RÖST SKYNDSAMT! 

 

OM DU HAR NÅGRA FRÅGOR GÄLLANDE DETTA RÖSTKORT, DESSA 

FORMULÄRSINSTRUKTIONER ELLER OMRÖSTNINGSPROCESSEN, VÄNLIGEN 

KONTAKTA BOLAGET OMGÅENDE 

 

OM RÖSTNINGSAGENTEN INTE FAKTISKT MOTTAR EN FULLMAKT SOM INKLUDERAR 

DITT VAL AV OMBUD OCH DIN RÖST SENAST VID OMRÖSTNINGSFRISTENS UTGÅNG, 

VILKET ÄR DEN 3 MAJ 2021 KOMMER DINA DEPÅBEVIS INTE ATT BEAKTAS VID 

SCHEME-STÄMMAN OM DU INTE FYSISKT DELTAR VID SCHEME-STÄMMAN. 

 

INGEN PERSON HAR BEMYNDIGATS ATT GE NÅGON INFORMATION ELLER NÅGRA 

RÅD, ELLER HÅLLA NÅGON PRESENTATION GÄLLANDE BOLAGET ELLER DETTA SCHEME 

OF ARRANGEMENT UTÖVER DET SOM FINNS I INSTRUKTIONSPAKETET OCH SOM 

SKICKATS MED DET. 
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