
Fullmakt för ordinarie bolagsstämma 

FIFAX Abp:s ordinarie bolagsstämma 29.4.2022

Med denna fullmakt befullmäktigar jag/vi (senare även ”aktieägaren”) ombudet (senare även ”ombudet”), 
som specificeras nedan, att representera mig/oss och rösta med samtliga aktier vi/jag äger/företräder enligt 
röstningsanvisningarna nedan på FIFAX Abp:s ordinarie bolagsstämma 29.4.2022.

Den befullmäktigades namn: __________________________________________________

Den befullmäktigades födelsedatum: ____________________________________________

Den befullmäktigades kontaktuppgifter (telefon eller e-post):__________________________

Fullmakten och röstanvisningarna sänds ifyllda och undertecknade som bilaga i samband med den 
elektroniska anmälan och förhandsröstningen eller alternativt per e-post till agm@innovatics.fi eller i original 
till adressen Innovatics Oy, AGM/FIFAX Abp, Banmästargatan 13 A, 00520 Helsingfors, Finland. Försändelsen 
bör vara framme senast den 26 april 2022 kl. 10.00. 

Plats och tid____________________

_________________________________________________________________________
Aktieägarens underskrift1

_________________________________________________________________________
Namnförtydligande2

Om aktieägaren är en juridisk person, FO-nummer:________________________________

Aktieägarens kontaktuppgifter (telefon eller e-post):________________________________

Aktieägare i samfundsform (till exempel bolag) bör i samband med fullmakten och röstanvisningarna tillställa 
tillförlitlig utredning om att den person som har undertecknat fullmakten har rätt att representera samfundet 
(till exempel med ett utdrag ur handelsregistret eller styrelsens beslut). 

[Röstningsanvisningarna finns på följande sida]

Röstanvisningar

1 Underskrift av aktieägarens representant, ifall aktieägaren är en juridisk person.
2 Namn på aktieägaren och dennes representant, ifall aktieägaren är en juridisk person.



Namnet på aktieägaren (namnförtydligande): _________________________________________

För att ge röstanvisningar till ert ombud, markera ett kryss (X) i rutorna nedan.

Ifall en röstningsinstruktion inte är ifylld nedan eller ifall fler än en röstningsinstruktion är ifylld på samma 
punkt eller ifall annan text eller anteckning än kryss (X) använts för meddelande av röstningsinstruktion, 
antecknas ”Har inte röstat” då Innovatics antecknar rösterna. Detta tolkas som aktieägarens meddelande 
att aktieägarens aktier inte ska beaktas som aktier representerade vid bolagsstämman vid ifrågavarande 
punkt. Aktier som aktieägaren representerar ingår i ifrågavarande punkt inte i de aktier som representeras 
vid stämman och aktieägarens röst räknas inte heller som given.

Då aktieägaren använder sig av denna fullmakt och röstar för eller emot, eller avhåller sig från att rösta vid 
en viss punkt på föredragningslistan, innebär det samtidigt att aktieägaren inte kräver full rösträkning på 
stämman, ifall tillräckligt stöd kan utredas på annat sätt på stämman.

Beslutspunkt 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 ☐ ☐ ☐


