
FULLMAKT 
 
För var och en av Nina Johnsson, Hannes Mellberg, Filip Funk, Maria Strömhage, Anton 
Walfridsson, Vanessa Tellenmark och Oliver Cherek som är anställda vid Fredersen 
Advokatbyrå AB, att företräda mig/oss enligt instruktioner på baksidan av denna fullmakt, för 
samtliga mina aktier vid årsstämma i Dignitana AB (publ) den 25 juni 2020.  
 
 
 
__________________________________________________ 
Ort och datum 
 
 
__________________________________________________ 
Aktieägarens namn, personnummer/födelsedatum/organisationsnummer 
 
 
__________________________________________________ 
Aktieägarens underskrift med namnförtydligande 
 
 
 
ANVISNINGAR 
 
Denna fullmakt tillhandahålls i enlighet med 1 kap. 2 § lag (2020:198) om tillfälliga undantag 
för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, samt 7 kap. 4 § 
aktiebolagslagen.  
 
På omstående sida kan röstinstruktioner till ombudet specificeras. Vänligen notera att 
ombudet inte kommer rösta för dina aktier under punkter på dagordningen som ej instruerats 
eller där otydliga svar lämnats. Om du har försett fullmakten med särskilda instruktioner eller 
villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är fullmakten ogiltig. Endast en fullmakt 
per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än en fullmakt in, kommer endast den senast 
daterade att beaktas. Om två fullmakter har samma datering kommer endast den fullmakt som 
sist kommit bolaget tillhanda att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld fullmakt kan komma 
att lämnas utan avseende.  
 
Observera att om fullmakten utfärdas av juridisk person ska till fullmakten bifogas bestyrkt 
kopia av aktuella behörighetshandlingar för den juridiska personen som styrker behörigheten 
hos den som undertecknat fullmakten.  
 
Vänligen notera att bolaget inte kan hållas ansvarigt för försening med 
inkommandet av materialet. Undertecknad och daterad fullmakt i original med eventuella 
bilagor bör i god tid före årsstämman och senast den 18 juni 2020 vara bolaget tillhanda på 
adress Fredersen Advokatbyrå, Turning Torso, 211 15 Malmö eller i undertecknad inscannad 
pdf-fil med eventuella bilagor per e-post på adress dignitana@fredersen.se. Observera att 
anmälan till stämman dessutom måste ske på sätt och i tid som anges i kallelsen även när 
möjlighet till ombud nyttjas.  
 
För information om hur dina personuppgifter behandlas se 
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.  
 
 

mailto:dignitana@fredersen.se
http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf


INSTRUKTIONER FÖR OMBUD 
 
 
Nedan framgår de framlagda förslag till beslut som anges i kallelsens dagordning till 
årsstämman 2020 i Dignitana AB (publ). Förslagen i sin helhet finner ni på bolagets hemsida. 
Vänligen besvara förslagen med svarsalternativen ”För, ”Emot” eller ”Avstår”.  
 
 
I tabellen nedan har jag angivit instruktioner för hur jag önskar rösta vid årsstämman i 
Dignitana AB (publ) den 25 juni 2020.  

Beslut För Emot Avstår 

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman    

Punkt 5 - Prövande av om stämman blivit behörigen 
sammankallad 

   

Punkt 6 - Godkännande av dagordning    

Punkt 9 - Beslut om fastställelse av resultaträkning och 
balansräkning samt koncernresultaträkning och 
koncernbalansräkning 

   

Punkt 10 - Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den 
fastställda balansräkningen 

   

Punkt 11 - Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och 
verkställande direktören 
 

i) Thomas N. Kelly (styrelseordförande) 

   

ii) Ingrid Atteryd Heiman (styrelseledamot)    

iii) Pontus Kristiansson (styrelseledamot)    

iv) Greg Dingizian (styrelseledamot)    

v) Mikael Wahlgren (styrelseledamot)    

vi) William Cronin (styrelseledamot)    

vii) William Cronin (verkställande direktör)    

Punkt 12 - Beslut om antal styrelseledamöter, 
styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter 

   

Punkt 13 - Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden     

Punkt 14 - Val av styrelseledamöter 
 

i) omval av Ingrid Atteryd Heiman 

   

ii) omval av William Cronin    

iii) omval av Pontus Kristiansson    

iv) nyval av Klas Arildsson    

v) nyval av Ljubo Mrnjavac    

vi) nyval av Christian Lindgren    

vii) nyval av Richard Dilorio    

Punkt 15 - Val av styrelseordförande    

Punkt 16 - Val av revisor    

Punkt 17 - Beslut om principer för utseende av valberedning    



 
 
 
 
________________________________________________________________ 
Ort och datum 
 
 
 
 
________________________________________________________________ 
Aktieägarens underskrift 

Punkt 18 - Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, 
teckningsoptioner eller konvertibler  
 

a) med företrädesrätt för aktieägarna 

   

b) med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt    

Punkt 19 - Aktieägares förslag till beslut om emission av 
teckningsoptioner 

   

Punkt 20 - Beslut om ändring av bolagsordningen och minskning 
av aktiekapitalet genom avsättning till fritt eget kapital 

   

Punkt 21 - Beslut om bemyndigande för VD att besluta om mindre 
justeringar av besluten 

   


