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Röstkort — Veoneer, Inc.
Denna fullmakt begärs av styrelsen i Veoneer, Inc. (”Veoneer”) för att användas på årsstämman den 10 maj 2021 eller vid en ajournering eller
senareläggning av densamma.
Jag/vi upphäver samtliga tidigare lämnade fullmakter och ger envar av Jan Carlson och Lars Sjöbring eller den som de i sin tur utser, fullmakt att rösta enligt de instruktioner som
lämnas i denna fullmakt för samtliga mina/våra aktier/depåbevis som jag/vi hade haft rätt att företräda vid personlig närvaro på Veoneers årsstämma hålls i ett virtuellt enda format,
via live webcast, klockan 11:00 Eastern Time, måndagen den 10 maj 2021 i samtliga frågor som i behörig ordning uppkommer på årsstämman, inklusive vid eventuella ajourneringar
eller senareläggningar av årsstämman.
Om andra ärenden på rätt sätt väcks på årsstämman, äger fullmaktshavaren /-na rätt att rösta enligt egen diskretion. Ledningen känner för närvarande inte till något som ger
anledning att anta att några sådana ärenden uppkommer. Om en föreslagen kandidat ej längre skulle vara tillgänglig för val vid årsstämman, skall fullmaktshavaren /-na rösta för
den ersättningskandidat eller kandidater som föreslås av Veoneers styrelse. Om specifika röstinstruktioner inte lämnas om de val och beslut som föreligger på årsstämman och
röstkortet returneras, skall fullmaktshavaren rösta enligt styrelsens förslag och enligt egen diskretion på de ärenden som kan komma att hanteras på årsstämman i enlighet med de
regler som föreligger enligt lag och noteringsavtal. Detta möjliggör för fullmaktshavaren att i vissa fall rösta också om någon nu oförutsedd fråga behörigen väcks på årsstämman,
samt i ärenden som är relaterade till årsstämmans genomförande. För mer information, se punkten ”Voting of Shares” i bolagets Proxy Statement. Din röst är viktig. För att dina
åsikter skall vara representerade på stämman bör du underteckna och returnera en fullmakt, rösta över internet eller delta personligen och rösta på årsstämman.
Jag/vi upphäver samtliga tidigare lämnade fullmakter inför årsstämman 2021 inklusive eventuella ajourneringar eller senareläggningar

Denna fullmakt kommer, vid korrekt ifyllande, att röstas enligt de instruktioner som lämnats här. Om inga instruktioner lämnas, kommer röstning ske i enlighet med
styrelsens förslag FÖR samtliga föreslagna kandidater och FÖR förslag 2, 3 och 4.
Din röst är viktig! Vänligen underteckna och datera denna fullmakt nedan och återsänd den i bifogat förfrankerat svarskuvert eller rösta via internet på
www.investorvote.com/veoneer

Röster måste lämnas in kl 23:59 (svensk tid) den 9 maj 2021

Röstkort Årsstämma

Använd en bläckpenna, markera hur du röstar genom att kryssa i avsedd ruta såsom i detta exempel.

X

B Signaturer — Denna del måste vara korrekt ifylld för att din röst ska räknas— Datera och signera nedan
Vänligen signera exakt såsom namn/en förkommer på detta formulär. Samägare skall båda skriva under.. Vid underskrift i egenskap av ombud, firmatecknare, förmyndare eller förvaltare
ange även detta.
Datum (åååå/mm/dd)

Underskrift 1

Underskrift 2

.

Proxy — Veoneer, Inc.
This proxy is solicited on behalf of the Board of Directors of Veoneer, Inc. for use at the Annual Meeting
of Stockholders to be held May 10, 2021 and at any adjournment or postponement thereof.
The undersigned hereby revokes all proxies and appoints Jan Carlson and Lars Sjöbring, with full power of substitution, to attend the Annual Meeting of Stockholders of
Veoneer, Inc. to be held in a virtual only format, via live webcast, at 11:00 a.m. Eastern Time, on Monday, May 10, 2021 and at any adjournment or postponement thereof and to
vote as specified in this proxy all the shares of Veoneer, Inc. common stock underlying the Swedish Depository Receipts held by the undersigned which the undersigned would
be entitled to vote if personally present upon all subjects that may properly come before the meeting.
In their discretion, Mr. Carlson and Mr. Sjöbring are also authorized to vote upon such other matters as may properly come before the meeting. Management is not presently
aware of any such matters to be presented for action. If any nominee should become unavailable for election prior to the meeting, the proxies will vote for the election of a
substitute nominee or nominees proposed by the Board of Directors. If specific voting instructions are not given with respect to matters to be acted upon and the signed card is
returned, the proxies will vote in accordance with the directors’ recommendations and at their discretion on any other matters that may properly come before the meeting to the
extent permitted by applicable law and the listing requirements of the New York Stock Exchange. This will allow your proxy to address currently unforeseen matters that may
arise during the meeting as well as matters incidental to the conduct of the meeting. For more information see “Voting on Matters Not in Proxy Statement” in the Proxy
Statement. If you do not sign and return a proxy, submit a proxy by telephone or Internet or attend the meeting and vote by ballot, shares that you own directly cannot be voted.

The signer hereby revokes all proxies heretofore given by the signer to vote at said meeting or any adjournment or postponement thereof.
This proxy, when properly executed, will be voted in the manner directed herein. If no direction is made, this proxy will be voted in accordance with the
recommendation of the Board of Directors and FOR the election of the nominees to the Board, FOR Proposals 2, 3 and 4.
Your vote is important! Please sign and date this card and return promptly in the enclosed postage-paid envelope or vote online at www.investorvote.com/veoneer
Votes must be submitted by 11:59pm (Swedish time) on May 9, 2021

Annual Meeting Proxy Card

Using a pen, mark your votes with an X as shown in this example. Please do not write outside the designated areas.

X

B Authorized Signatures — This section must be completed for your vote to be counted — Date and Sign Below
Please sign exactly as name(s) appears hereon. Joint owners should each sign. When signing as attorney, executor, administrator, corporate officer, trustee, guardian, or custodian, please
give full title.
Signature 1 — Please keep signature within the box.
Signature 2 — Please keep signature within the box.
Date (mm/dd/yyyy) — Please print date below.

