
FULLMAKTSFORMULÄR 

Att användas på Clavister Holding AB:s, org. nr 556917-6612, extra bolagsstämma torsdagen den 

22 oktober 2020. 

OMBUD 

Namn på ombud: 

Jenny Ramkrans 

Personnummer: 

830921-5609 

Adress: 

Valhallavägen 13 

Postnummer och ort: 

891 37 Örnsköldsvik 

Telefonnummer dagtid (inkluderandes riktnummer): 

+46722290039 

FULLMAKTSGIVAREN/AKTIEÄGAREN 

Aktieägarens namn: Personnummer /Org. nr: 

Telefonnummer dagtid (inkluderandes riktnummer): 

Ort och datum: 

Aktieägarens signatur: 

Namnförtydligande (endast om signering sker för en juridisk person): 

Fullmakten i original och, om fullmakten utfärdas av en juridisk person, registreringsbevis eller 

motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bör i god tid före den extra 

bolagsstämman insändas till: Clavister Holding AB, Sjögatan 6J, 891 60 Örnsköldsvik.  

Fullmakten måste vara bolaget tillhanda senast den 16 oktober 2020. 

Observera att aktieägaren måste meddela att denne planerar att närvara vid bolagsstämman 

i enlighet med instruktionerna som finns i kallelsen även om aktieägarna närvarar på 

stämman genom ombud.  

  



RÖSTNINGSINSTRUKTION 

Röstningsinstruktioner till ombudet: 

 Rösta genom att kryssa i ”Ja”, ”Nej” eller ”Avstår” för varje punkt på dagordningen. 

 Det är inte tillåtet att ändra eller lägga till villkor eller instruktioner i röstningsinstruktionerna. 

Om några sådana ändringar eller tillägg har gjorts är fullmakten ogiltig. 

 Endast ett fullmaktsformulär per aktieägare beaktas. Om aktieägaren vill ändra sin röst ska 

ett nytt fullmaktsformulär skickas till bolaget, av vilket det fullmaktsformulär som är daterat 

senast beaktas. Aktieägaren har rätt att återkalla sitt fullmaktsformulär genom att skriftligen 

meddela bolaget till den adress som anges för anmälan om deltagande i extra 

bolagsstämman. Ett sådant återkallande bör skickas till bolaget i god tid före den extra 

bolagsstämman. 

 Ofullständiga eller felaktigt ifyllda fullmaktsformulär är ogiltiga.  

 

1. Val av ordföranden vid stämman Ja Nej Avstår 

☐ ☐ ☐ 

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad Ja Nej Avstår 

☐ ☐ ☐ 

5. Godkännande av dagordning Ja Nej Avstår 

☐ ☐ ☐ 

6. Beslut om ändring av bolagsordningen Ja Nej Avstår 

☐ ☐ ☐ 

7. Beslut om företrädesemission Ja Nej Avstår 

☐ ☐ ☐ 

8. Beslut om emissionsbemyndigande Ja Nej Avstår 

☐ ☐ ☐ 

9. Beslut om riktad nyemission Ja Nej Avstår 

☐ ☐ ☐ 

 

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER 

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se 

https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf. 


