
Förhandsröstningsblankett för ordinarie bolagsstämma

FIFAX Abp:s ordinarie bolagsstämma 29.4.2022

Med denna blankett befullmäktigar jag/vi Innovatics Oy ("Innovatics"), som erbjuder förhandsröstning vid 
FIFAX Abp:s ("Bolaget") ordinarie bolagsstämma 2022, att notera mina/våra röster gällande aktierna jag/vi 
äger/företräder gällande vissa punkter på föredragningslistan för FIFAX Abp:s ordinarie bolagsstämma 2022.

Jag/vi förstår att förhandsröstning med denna blankett förutsätter att aktieägaren har minst ett giltigt finskt 
värdeandelskonto. Förhandsrösternas antal slås fast enligt aktieinnehavet på värdeandelskontot vid 
bolagsstämmans avstämningsdag den 19 april 2022.

Återlämnas ifylld och underskriven i första hand som bilaga i samband med anmälan och förhandsröstning
eller alternativt per e-post till adressen agm@innovatics.fi, eller per post till adressen Innovatics Oy,
AGM/FIFAX Abp, Banmästargatan 13 A, 00520 Helsingfors. Försändelsen bör vara framme senast den 26 
april 2022 kl. 10.00.

På basis av personuppgifterna som angetts i blanketten kommer aktieägaren att identifieras gentemot
informationen i värdeandelssystemet och aktieägandet på bolagsstämmans avstämningsdag den 19 april 
2022 fastställas. Personuppgifterna sparas i Innovatics Oy:s databas för bolagstämmor för Bolagets bruk.
Uppgifterna används inte för andra ändamål eller i samband med andra bolagsstämmor.

Aktieägarens namn

Födelsedatum eller FO-nummer

Telefonnummer

E-postadress

[Fortsätter på följande sida]



Elektronisk förhandsröstning:

Det rekommenderas att innehavaren av ett finskt värdeandelskonto endast förhandsröstar elektroniskt
på adressen https://fifax.ax/bolagsstamma, i vilket fall inlämnandet av denna förhandsröstningsblankett inte 
är nödvändigt. Ifall innehavaren av ett finskt värdeandelskonto har röstat både elektroniskt och med denna 
blankett antecknas på värdeandelskontot förhandsrösten som givits vid senare tidpunkt.

Förhandsröstning med denna blankett:

Jag/vi befullmäktigar Innovatics Oy att anteckna mina/våra röster gällande aktierna jag/vi äger/företräder 
gällande samtliga nedannämnda punkter på föredragningslistan för FIFAX Abp:s ordinarie bolagsstämma 
2022 såsom nedan markerats med kryss (X).

Ifall förhandsrösterna inte är ifyllda nedan eller ifall fler än en förhandsröst är ifylld på samma punkt eller ifall
annan text eller anteckning än kryss (X) används för att meddela förhandsrösten, antecknas "Har inte röstat"
då rösterna antecknas. Detta tolkas som aktieägarens meddelande om att aktieägarens aktier inte beaktas
som aktier representerade vid bolagsstämman vid ifrågavarande punkt. Aktier som aktieägaren 
representerar ingår i ifrågavarande punkt inte i aktierna som representeras vid stämman och aktieägarens 
röst räknas inte heller som given.

Jag/vi förstår att ifall jag/vi ger förhandsröstningsblanketten som representant för ett samfund (inkluderat
dödsbo), bör samfundets lagliga representant eller personen som befullmäktigats att representera samfundet 
lämna in nödvändig dokumentation för att bestyrka rätten att företräda samfundet (t.ex. 
handelsregisterutdrag eller styrelsebeslut). Vi ber att dokumentationen bifogas till denna 
förhandsröstningsblankett. Ifall dokumentation inte lämnas in under förhandsröstningstiden eller ifall den är 
bristfällig, räknas samfundets aktier inte med i aktierna som representeras vid bolagsstämman.

Punkter på föredragningslistan för FIFAX Abp:s ordinarie bolagsstämma 2022:

Punkterna 7–14 behandlar FIFAX Abp:s styrelses förslag till den ordinarie bolagsstämman i enlighet med 
kallelsen till bolagsstämman, samt beviljande av ansvarsfrihet för personer som fungerat som 
styrelseledamöter och verkställande direktör i punkt 9. "Jag understöder" eller "Ja" innebär att aktieägaren 
understöder godkännande av förslaget (eller i punkt 9 att bevilja ansvarsfrihet för de personer som fungerat 
som styrelseledamöter och verkställande direktör). Alternativen "Jag motsätter mig" eller "Nej" innebär att 
aktieägaren motsätter sig godkännandet av förslaget (eller i punkt 9 att ansvarsfrihet beviljas för de personer 
som fungerat som styrelseledamöter och verkställande direktör). Med förhandsröstning är det inte möjligt att 
lägga fram motförslag eller kräva att omröstning hålls. “Jag avhåller mig från att rösta” innebär att en blank 
röst ges. Då räknas aktierna med bland aktierna som representeras vid behandlingen av punkten. 

[Fortsätter på följande sida]
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Jag 
understöder/ 

Ja

Jag 
motsätter 
mig/Nej

Jag 
avhåller 

mig från att 
rösta

7. Fastställande av bokslutet

8. Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen 
utvisar och dividendutdelning

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och 
verkställande direktören för räkenskapsåret 2021

10. Beslut om styrelseledamöternas arvoden

11. Beslut om antalet styrelseledamöter

12. Val av styrelseledamöter

13. Beslut om revisorns arvode

14. Val av revisor

Ort och datum

Underskrift

Namnförtydligande


