Nexstim Oyj:s extra bolagsstämma den 18 augusti 2016
(“Bolagsstämman”)
Anmälan om deltagande för aktieägare med aktier registrerade hos Euroclear
Sweden som avser att delta i och rösta vid Bolagsstämman
Denna anmälan om deltagande i Bolagsstämman som görs genom att posta det ifyllda och undertecknade blanketten
till Euroclear Sweden betraktas samtidigt som en tillfällig registrering i Nexstims aktieägarförteckning som förs av
Euroclear Finland.
Om era aktier är förvaltarregistrerade måste ni begära att era aktier omregistreras i ert eget namn i det register som
förs av Euroclear Sweden samt ombesörja att förvaltaren för er räkning skickar ovan nämnda begäran om tillfällig
registrering till Euroclear Sweden. Omregistreringen måste vara genomförd senast den 8 augusti 2016 och förvaltaren
bör således underrättas i god tid före det nämnda datumet.
Jag/vi avser att delta och rösta vid Bolagsstämman och begär att jag/vi, ifråga om i mitt/vårt namn registrerade aktier,
införs som ägare till Nexstim-aktierna i bolagets tillfälliga aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland. Jag/vi
bemyndigar Euroclear Sweden AB att vidarebefordra registreringen och anmälan om mitt/vårt deltagande till bolaget.
Personnummer/organisationsnummer: ______________________________________________________________
Aktieägarens namn: _____________________________________________________________________________
Fullständig adress: ______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Telefonnummer (dagtid): _________________________________________________________________________
Antal aktier:______________________________ Aktieslag: _____________________________________________
Om ni företräds av ombud – ombudets namn: ________________________________________________________
Om en rådgivare följer med er till Bolagstämman – rådgivarens namn (1):___________________________________

_____________________________________________________________________________________________
Ort

Datum

Underskrift

Jag/vi är medvetna om att Euroclear Sweden AB har rätt att lämna detta uppdrag utan åtgärd om uppgifterna är
ofullständiga eller felaktiga.
Den ifyllda blanketten postas till: Nexstim Oyj, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, SE-101 23 Stockholm, Sverige,
eller skickas via e-post till: Nexstim-agm@euroclear.eu.

Den ifyllda blanketten måste vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast den 8 augusti 2016 kl.10.00 CET

De aktieägare som önskar att delta och rösta vid Bolagsstämman genom ett ombud ska skicka sin fullmakt till bolaget
adress Elimäenkatu 9 B, FI-00510 Helsinki, Finland.

