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FULLMAKT 

 

Årsstämma i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ), org nr 556981-7660 

(”Bolaget”) den 27 april 2020 

 

 

Undertecknad aktieägare i Bolaget befullmäktigar härmed 

 

Riitta Lehikoinen, eller vid förfall för denne, den som denne sätter i sitt ställe,  

 

att vid nämnda årsstämma i Bolaget företräda och rösta för samtliga av aktieägaren innehavda 

aktier i Bolaget enligt nedan angivna röstningsinstruktion.  

 

Röstningsinstruktion till ombudet. Markera enbart ett alternativ på denna sida. 

 

 

 
Jag vill rösta FÖR alla förslag på dagordningen.  

  

 
Jag vill rösta MOT alla förslag på dagordningen. 

  

 
Jag vill rösta enligt förteckningen på SIDAN 2 avseende förslag på dagordningen. 

 

 

 

_________________________ 

Ort och datum  

 

 

_____________________________ _____________________________ 

Aktieägare (Namn / Företagsnamn) Antal aktier 

 

 

_____________________________ _____________________________  

Namnteckning Eventuellt namnförtydligande 

 

 

 

Fullmakten ska skickas i original till Samhällsbyggnadsbolaget i 

Norden AB (publ), Att: Årsstämma 2020, Strandvägen 1, 114 51 Stockholm. 

 

1. Fullmakten ska vara ombudet tillhanda senast den 24 april 2020. 

2. Aktieägaren ansvarar för att fullmakten kommer ombudet tillhanda i tid. Bolaget eller ombudet tar 

inget ansvar för leveranssättet. 

3. Ombudet kommer enbart att företräda korrekt ifyllda fullmakter och tar inget ansvar för de 

fullmakter som inte fyllts i korrekt. 

4. Denna fullmakt gäller endast för angiven årsstämma. 

5. Till fullmaktsformuläret ska aktuellt registreringsbevis bifogas. 

6. Fullmakten kan återkallas genom att aktieägaren tar tillbaka fullmakten eller meddelar Bolaget. 
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Röstanvisningar 

 

Ge instruktioner om hur ditt ombud ska rösta genom att markera motsvarande alternativ nedan med 

ett (X). Alternativen får inte villkoras eller ändras. 

 

En aktieägare som använt detta fullmaktsformulär, och som instruerat sitt ombud att rösta mot ett 

förslag eller avstå från att rösta, kräver inte att fullständig rösträkning ska genomföras om 

erforderligt stöd för ett beslut kan fastställas på annat sätt vid stämman. 

 

 

Punkt på 

dagordningen 
Ja Nej Avstår 

2. Val av ordförande på 

stämman 

   

3. Upprättande och 

godkännande av 

röstlängd 

   

4. Godkännande av 

dagordning 

   

5. Val av en eller två 

justeringsmän 

   

6. Prövning av om 

stämman blivit 

behörigen sammankallad 

   

9. Beslut om 

fastställande av 

resultaträkningen och 

balansräkningen samt 

koncernresultaträkningen 

och koncern-

balansräkningen 

   

10. Beslut om 

disposition av Bolagets 

resultat enligt den 

fastställda 

balansräkningen 

   

11. Beslut om 

ansvarsfrihet för 

styrelsens ledamöter och 

verkställande direktören 

   

12. Fastställande av antal 

styrelseledamöter, 

revisorer och suppleanter 

   

 

 

Röstanvisningen fortsätter på nästa sida. 
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Fortsättning röstanvisning. 

 
 

Punkt på 

dagordningen 
Ja Nej Avstår 

13. Fastställande av 

arvode till styrelsen och 

revisorerna 

   

14. Val av styrelse, 

styrelseordförande och 

revisor 

   

15. Beslut om riktlinjer 

för ersättning till ledande 

befattningshavare 

   

16. Fastställande av 

principer för tillsättande 

av valberedning och 

instruktion till 

valberedningen 

   

17. Beslut om 

bemyndigande för 

styrelsen att besluta om 

nyemission av aktier 

m.m 

   

18. Beslut om 

bemyndigande för 

styrelsen att besluta om 

förvärv och överlåtelse 

av egna aktier 

   

19. Beslut om ändring av 

bolagsordningen 

   

 

 

 

 

_____________________________  

Aktieägarens underskrift  

 

 


