Pressmeddelande
Poströstning inför årsstämman 30 juni
Enligt lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor
har styrelsen för Mangold AB (publ), org.nr. 556628-5408 (”Mangold”), beslutat att aktieägarna före årsstämman
ska kunna utöva sin rösträtt per post. Mangold uppmanar aktieägarna att använda denna möjlighet för att
minimera antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman och därmed bidra till att minska risken för
smittspridning av viruset som orsakar Covid-19.
Formulär för poströstning finner du bifogat eller på Mangolds webbplats. Det ifyllda och undertecknade
formuläret med, i förekommande fall, aktuella behörighetshandlingar ska i god tid före årsstämman sändas till
Mangold per post till Mangold AB, Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm eller per e-post
till bolagsstamma@mangold.se. Poströster ska inkomma senast den 24 juni 2020 klockan 12.00.
Vänligen observera att anmälan om aktieägares deltagande vid bolagsstämman och i förekommande fall
omregistrering av förvaltarregistrerade aktier måste ske (på det sätt som föreskrivs i kallelsen) även om
aktieägaren avser att utöva sin rösträtt genom poströstning.

Stockholm, 10 juni 2020
För frågor kontakta:
Rebecka Röös
Head of Marketing & Communication
Mangold
rebecka.roos@mangold.se
076-67740 70

Om Mangold
Mangold erbjuder finansiella lösningar till företag och personer med potential, som levereras på ett personligt sätt med hög
servicenivå och tillgänglighet. Bolaget bedriver i dagsläget verksamhet inom två segment; i) Investment Banking och ii) Private
Banking. Mangold står under Finansinspektionens tillsyn och bedriver värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om
värdepappersmarknaden. Mangold är medlem på NASDAQ Stockholm och NASDAQ Helsinki, Spotlight Stock Market och
Nordic Growth Market samt derivatmedlem på NASDAQ Stockholm. Bolaget är även clearingmedlem och emissionsinstitut hos
Euroclear Sweden. Vidare är Mangold medlem i branschorganisationerna SwedSec Licensiering AB och Svenska
Fondhandlareföreningen. Mangold är noterat på NASDAQ First North Premier Growth Market och handlas med kortnamnet
MANG. G&W Kapitalförvaltning AB är Bolagets Certified Adviser (08-50300050, www.gwkapital.se) och Pareto Securities är
likviditetsgarant.
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