
FULLMAKTSFORMULÄR 
 

Härmed befullmäktigas nedanstående ombud, eller den han eller hon sätter i sitt ställe, att rösta för 
samtliga undertecknads aktier i Addtech AB (publ), 556302-9726, vid årsstämma i Addtech AB (publ) den 
26 augusti 2021. 
 
Ombud 
 

Ombudets namn 

 
Personnummer/födelsedatum 

 

Adress 

 

Postnummer och postort 

 
Telefonnummer 

 

 
Underskrift av aktieägaren 
 

Aktieägarens namn Personnummer/födelsedatum/organisationsnummer 

Ort och datum Telefonnummer 

Namnteckning* 

* Vid firmateckning skall namnförtydligande anges vid namnteckningen och aktuellt registreringsbevis biläggas det ifyllda 
fullmaktsformuläret. 

 
På nästföljande sida kan röstinstruktioner till ombudet specificeras. Vänligen se kallelsen för fullständiga 
förslag till beslut. 

 

 
 
Fullmaktsgivaren ska hålla den befullmäktigade skadeslös för alla eventuella krav, stämningar, skador, förluster, skadestånd, kostnader, 
avgifter, utgifter eller liknande som kan uppkomma direkt eller indirekt för eller mot den befullmäktigade som en följd av eller relaterad till 
det lagliga utövandet av rättigheter, behörigheter och befogenheter givna genom denna fullmakt i enlighet med dess lydelse.  

Observera att anmälan om aktieägares deltagande vid bolagsstämman måste ske – på det sätt som 
föreskrivs i kallelsen – även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt genom   ombud. 

 
Det ifyllda fullmaktsformuläret (med eventuella bilagor) bör sändas till Addtech AB (publ), Box 

5112, 102 43 Stockholm eller till info@addtech.com, tillsammans med anmälan om deltagande. 
Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman. Aktieägaren får återkalla fullmakten. 

Återkallelse bör ske senast klockan 17:00 tisdagen den 24 augusti 2021 under ovanstående adress, 
eller per telefon +46 (0)8-470 49 00 eller via e-post info@addtech.com. 

mailto:info@add.life
mailto:info@add


Röstinstruktioner till ombudet ________________ för aktieägaren ________________, personnummer/ 
organisationsnummer ________________ för beslutspunkterna på årsstämman i Addtech AB (publ) den 26 augusti 2021.  
 

2. Val av ordförande vid stämman i enlighet med valberedningens förslag. 

Ja ☐               Nej ☐               Avstår ☐          

3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 

Ja ☐               Nej ☐               Avstår ☐          

4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning. 

Ja ☐               Nej ☐               Avstår ☐          

5. Val av en eller två justeringsmän. 

Ja ☐               Nej ☐               Avstår ☐          

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 

Ja ☐               Nej ☐               Avstår ☐          

9a). Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och 
koncernbalansräkningen. 

Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen. 

Ja ☐               Nej ☐               Avstår ☐          

Beslut om fastställande av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. 

Ja ☐               Nej ☐               Avstår ☐          

9b). Beslut om disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen i enlighet med    

        styrelsens förslag. 

Ja ☐               Nej ☐               Avstår ☐          

9c). Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. 

Beslut om ansvarsfrihet för Johan Sjö (styrelseordförande) för hela räkenskapsåret 2020/21 i egenskap av 
styrelseledamot. 

Ja ☐               Nej ☐               Avstår ☐          

Beslut om ansvarsfrihet för Eva Elmstedt för hela räkenskapsåret 2020/21 i egenskap av styrelseledamot. 

Ja ☐               Nej ☐               Avstår ☐          

Beslut om ansvarsfrihet för Kenth Eriksson för hela räkenskapsåret 2020/21 i egenskap av styrelseledamot. 

Ja ☐               Nej ☐               Avstår ☐          

Beslut om ansvarsfrihet för Henrik Hedelius för hela räkenskapsåret 2020/21 i egenskap av styrelseledamot. 

Ja ☐               Nej ☐               Avstår ☐          

Beslut om ansvarsfrihet för Ulf Mattsson för hela räkenskapsåret 2020/21 i egenskap av styrelseledamot. 

Ja ☐               Nej ☐               Avstår ☐          

Beslut om ansvarsfrihet för Malin Nordesjö för hela räkenskapsåret 2020/21 i egenskap av styrelseledamot. 

Ja ☐               Nej ☐               Avstår ☐          

Beslut om ansvarsfrihet för Niklas Stenberg för perioden 28 augusti 2020 till och med 31 mars 2021 i egenskap av 
styrelseledamot. 

Ja ☐               Nej ☐               Avstår ☐          

Beslut om ansvarsfrihet för Niklas Stenberg för hela räkenskapsåret 2020/21 i egenskap av verkställande direktör. 

Ja ☐               Nej ☐               Avstår ☐          
11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter i enlighet med valberedningens förslag. 

Ja ☐               Nej ☐               Avstår ☐          

12. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor i enlighet med valberedningens förslag. 

Fastställande av arvoden åt styrelsen. 

Ja ☐               Nej ☐               Avstår ☐          

Fastställande av arvode åt revisor. 



Ja ☐               Nej ☐               Avstår ☐          

13. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande i enlighet med valberedningens förslag. 

Omval av Kenth Eriksson som styrelseledamot. 

Ja ☐               Nej ☐               Avstår ☐          

Omval av Henrik Hedelius som styrelseledamot. 

Ja ☐               Nej ☐               Avstår ☐          

Omval av Ulf Mattson som styrelseledamot. 

Ja ☐               Nej ☐               Avstår ☐          

Omval av Malin Nordesjö som styrelseledamot. 

Ja ☐               Nej ☐               Avstår ☐          

Omval av Niklas Stenberg som styrelseledamot. 

Ja ☐               Nej ☐               Avstår ☐          

Nyval av Annikki Schaeferdiek som styrelseledamot. 

Ja ☐               Nej ☐               Avstår ☐          

Nyval av Kenth Eriksson som styrelseordförande.  

Ja ☐               Nej ☐               Avstår ☐          

14. Val av revisor i enlighet med valberedningens förslag. 

Val av revisionsbolaget KPMG AB som revisor.  

       Ja ☐               Nej ☐               Avstår ☐          

15. Beslut om ersättningsrapport i enlighet med styrelsens förslag. 

Ja ☐               Nej ☐               Avstår ☐          

16. Beslut om utställande av köpoptioner på återköpta aktier samt överlåtelse av återköpta aktier till 
ledningspersoner (”2021 års Aktierelaterade Incitamentsprogram”) i enlighet med styrelsens förslag. 

Ja ☐               Nej ☐               Avstår ☐          

17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier i enlighet med 
styrelsens förslag. 

Ja ☐               Nej ☐               Avstår ☐          

18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission upp till 5 % av antalet B-aktier som 
betalningsmedel vid förvärv i enlighet med styrelsens förslag. 

Ja ☐               Nej ☐               Avstår ☐          
Fullmaktsgivaren ska hålla den befullmäktigade skadeslös för alla eventuella krav, stämningar, skador, förluster, skadestånd, kostnader, 
avgifter, utgifter eller liknande som kan uppkomma direkt eller indirekt för eller mot den befullmäktigade som en följd av eller relaterad till 
det lagliga utövandet av rättigheter, behörigheter och befogenheter givna genom denna fullmakt i enlighet med dess lydelse. 


