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FULLMAKT 

För Jonas Gombrii, advokat på Advokatfirman Glimstedt, eller den han utser i sitt ställe att företräda 

mig och rösta, enligt instruktioner på nästkommande sidor, för samtliga mina aktier vid årsstämman i 

Aktiebolaget Fastator (publ), org.nr 556678-6645, den 6 maj 2020.  

 

Underskrift av aktieägaren 

Aktieägarens namn/firma: ____________________________________________________________ 

Personnummer/organisationsnummer: ___________________________________________________ 

Telefonnummer: __________________________ E-post: ___________________________________ 

Ort och datum: _____________________________________________________________________ 

Underskrift: _______________________________________________________________________ 

 

Fullmakt samt eventuella behörighetshandlingar måste vara ombudet tillhanda senast den 4 maj 2020 

och skickas till:  

Jonas Gombrii  

Advokatfirman Glimstedt  

Box 5244 

102 45 Stockholm 

Eller per e-post till jonas.gombrii@glimstedt.se  

 

Om du vill återkalla en lämnad fullmakt ska detta helst ske senast den 5 maj 2020 kl. 20.00 på ovan 

angiven e-postadress eller på info@fastator.se. Vid återkallelse av fullmakt i original ska du begära att 

originalet återkallas. 

På nästkommande sidor kan röstinstruktioner till ombudet specificeras. Vänligen notera att om 

instruktion utelämnas eller är tvetydig för en punkt på dagordningen kommer ombudet ej rösta för dina 

aktier under aktuell fråga. Du kan inte heller instruera ombudet på annat sätt än genom att markera ett 

av de angivna svarsalternativen. Det är inte heller tillåtet att villkora svaren. Om fullmaktsformuläret 

innehåller särskilda instruktioner eller villkor i strid med vad som anges ovan, är fullmakten ogiltig.  

Vänligen se kallelsen på Fastators hemsida för fullständiga förslag till beslut. Vid eventuella avvikelser 

är det alltid kallelsen till årsstämman som gäller.  

Vid firmateckning ska namnförtydligande anges vid namnteckningen och aktuellt registreringsbevis 

biläggas det ifyllda fullmaktsformuläret. 

Observera att anmälan om aktieägarens deltagande vid bolagsstämman måste ske - på det sätt som 

föreskrivs i kallelsen - även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt genom ombud.  
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Röstinstruktioner till ombudet Jonas Gombrii för aktieägaren ________________________________, 

personnummer/organisationsnummer ________________ för beslutspunkterna vid årsstämman den 6 

maj 2020 i Aktiebolaget Fastator (publ). 

2.     Val av ordförande vid stämman. 

        Ja ☐          Nej ☐          Avstår ☐ 

3.     Upprättande och godkännande av röstlängd. 

        Ja ☐          Nej ☐          Avstår ☐ 

4.     Godkännande av dagordning. 

        Ja ☐          Nej ☐          Avstår ☐ 

5.     Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 

        Ja ☐          Nej ☐          Avstår ☐ 

6.     Val av protokollförare samt en eller två justeringsmän. 

        Ja ☐          Nej ☐          Avstår ☐ 

9 a). Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och 

koncernbalansräkning för 2019. 

        Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning för 2019. 

        Ja ☐          Nej ☐          Avstår ☐ 

        Beslut om fastställande av koncernresultat- och koncernbalansräkning för 2019. 

        Ja ☐          Nej ☐          Avstår ☐ 

9 b). Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för 2019. 

        Beslut om ansvarsfrihet för Björn Rosengren som styrelseordförande. 

        Ja ☐          Nej ☐          Avstår ☐ 

        Beslut om ansvarsfrihet för Carl Bildt som styrelseledamot. 

        Ja ☐          Nej ☐          Avstår ☐ 

        Beslut om ansvarsfrihet för Jacqueline Winberg som styrelseledamot. 

        Ja ☐          Nej ☐          Avstår ☐ 

        Beslut om ansvarsfrihet för Mats Lundberg som styrelseledamot. 

        Ja ☐          Nej ☐          Avstår ☐ 

        Beslut om ansvarsfrihet för Anders Mossberg som styrelseledamot. 

        Ja ☐          Nej ☐          Avstår ☐ 

        Beslut om ansvarsfrihet för Joachim Kuylenstierna som verkställande direktör. 

        Ja ☐          Nej ☐          Avstår ☐ 

9 c). Dispositioner av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen för 2019. 

        Ja ☐          Nej ☐          Avstår ☐ 

10.   Beslut om antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt revisorer. 

        Beslut om antal styrelseledamöter. 

        Ja ☐          Nej ☐          Avstår ☐ 

        Beslut om antal styrelsesuppleanter. 

        Ja ☐          Nej ☐          Avstår ☐ 

        Beslut om antal revisorer. 

        Ja ☐          Nej ☐          Avstår ☐ 

11.   Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn. 

        Fastställande av arvoden till styrelsen. 

        Ja ☐          Nej ☐          Avstår ☐ 

        Fastställande av arvoden till revisorn. 

        Ja ☐          Nej ☐          Avstår ☐ 
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12.   Val av styrelseledamöter. 

        Val av Björn Rosengren som styrelseledamot. 

        Ja ☐          Nej ☐          Avstår ☐ 

        Val av Carl Bildt som styrelseledamot. 

        Ja ☐          Nej ☐          Avstår ☐ 

        Val av Jacqueline Winberg som styrelseledamot. 

        Ja ☐          Nej ☐          Avstår ☐ 

        Val av Mats Lundberg som styrelseledamot. 

        Ja ☐          Nej ☐          Avstår ☐ 

        Val av Anders Mossberg som styrelseledamot. 

        Ja ☐          Nej ☐          Avstår ☐ 

        Val av Eva Hamilton som styrelseledamot. 

        Ja ☐          Nej ☐          Avstår ☐ 

        Val av Björn Rosengren som styrelseordförande. 

        Ja ☐          Nej ☐          Avstår ☐ 

13.   Val av revisor. 

        Val av revisionsbolaget Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB till revisor. 

        Ja ☐          Nej ☐          Avstår ☐ 

14.   Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. 

        Ja ☐          Nej ☐          Avstår ☐ 

15.   Beslut om riktlinjer för valberedning. 

        Ja ☐          Nej ☐          Avstår ☐ 

16.   Beslut om ändring av optionsprogram till styrelse och ledande befattningshavare, inklusive 

nyemission av aktier. 

        Ja ☐          Nej ☐          Avstår ☐ 

17.   Godkännande av förvärv. 

a) Ja ☐          Nej ☐          Avstår ☐ 

b) Ja ☐          Nej ☐          Avstår ☐ 

18.   Beslut om bemyndigande att emittera aktier, teckningsoptioner samt konvertibler. 

        Ja ☐          Nej ☐          Avstår ☐ 

 

 

 


