
FULLMAKT TILL ÅRSSTÄMMA 2021-06-30 

Enligt lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och 
föreningsstämmor har styrelsen för Bambwa Group AB (publ) (”Bambwa”) beslutat att styrelsen före 
årsstämman skall kunna samla in fullmakter för att underlätta för aktieägarna att utöva sin rösträtt. 

Om aktieägare vill utöva sin rösträtt genom denna fullmakt ska fullmakten, komplett ifylld, inklusive 
eventuella bilagor, vara Bambwa tillhanda senast den 23 juni 2021 kl. 17:00.  Fullmakten skickas till: 
Bambwa Group AB, Box 934,  220 09 Lund  

Nedanstående aktieägare lämnar härmed i fullmakt till ombudet att utöva rösträtt för aktieägarens 
samtliga aktier i Bambwa vid årsstämman den 30 juni 2021. Rösträtten utövas på det sätt som 
framgår av markerade svarsalternativ nedan. Fullmakten kan återkallas genom skriftligt meddelande 
till Bambwa. 

Tänk på att om aktieägaren är en juridisk person skall registreringsbevis samt relevanta 
behörighetshandlingar bifogas. Registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. 
 
 
__________________________________          _______________________________ 
Aktieägarens namn                                                  Person- eller organisationsnummer 
 
Aktieägaren kommer vid stämman att företrädas av: 
 
Advokat Carl Sjöstedt 
C/O Advokatfirman VICI AB 
Box 1209 
221 05 Lund 
 
 
_________________________________            _______________________________ 
Ort och datum                                                          Underskrift av aktieägaren 
 
 
_________________________________             ______________________________ 
Adress                                                                         Postnummer, ort 
 
De uppgifter Ni lämnat kommer enbart att användas i samband med stämman som anges i rubriken 
på denna fullmakt och därvid erforderlig registrering och bearbetning för att upprätta röstlängden. 
Vänligen observera att anmälan till stämman enligt vad kallelsen föreskriver om aktieägarens 
deltagande vid stämman ska ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom 
ombud. 

Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att markera ett av de nedan angivna 
svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Information om styrelsens förslag till beslut finns 
i kallelsen. I de fall det finns förslag till beslut från styrelsen innebär det att ett JA eller NEJ betyder 
att du röstar för eller emot styrelsens förslag. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda 
instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är rösten ogiltig.  

Om aktieägaren vill avstå från att rösta i någon fråga ska inget svarsalternativ i den frågan markeras.  



Beslutsformulär 
 

1. Val av ordförande vid stämman. 

Ja☐ Nej☐  

2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 

Ja☐ Nej☐  

3. Godkännande av dagordningen. 

Ja☐ Nej☐  

4. Val av en eller två justeringsmän. 

Ja☐ Nej☐  

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 

Ja☐ Nej☐ 

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, 
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen 
 

7. Beslut  
a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall 

koncernresultaträkning och koncernbalansräkning; 
 
Ja☐ Nej☐  
 

b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen; 
	
Ja☐ Nej☐  
 

c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör. 
	
Ja☐ Nej☐  
 

8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och 
revisorssuppleanter. 
	
Ja☐ Nej☐  
 

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna. 
	
Ja☐ Nej☐  
	

10. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer och/eller revisionsbolag och 
eventuella revisorssuppleanter. 
	
Ja☐ Nej☐  
 
 



 
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier och/eller konvertibler 

och/eller teckningsoptioner 
	
Ja☐ Nej☐  


