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FULLMAKT 

För syfte att delta och rösta vid årsstämma i Aspire Global Plc (“Aspire Global” eller “Bolaget”) den 8 Maj 2018 

 

Instruktioner för att fylla i och underteckna denna fullmakt.  

1. Denna fullmakt ska nyttjas om: 

• du som personligen är aktieägare i Aspire Global; eller 

• du som företrädare för en juridisk person som äger aktier i Aspire Global, 

önskar företrädas av någon annan person som under årsstämman närvarar och röstar å dina vägnar.  

Vänligen använd ej denna fullmakt om du som företrädare för en juridisk person som äger aktier i 

Aspire Global avser att personligen närvara vid årsstämman. I sådant fall, vänligen se kallelsen till 

årsstämman för mer information om anmälan. Kallelsen finns tillgänglig på bolagets hemsida 

(http://www.aspireglobal.com/sv/corporate-governance/annual-general-meeting-agm). 

2. En fullmaktshavare behöver inte vara aktieägare i Aspire Global. 

 

3. Vänligen fyll i samtliga delar av fullmakten.  

 

4. Avsnitt 1: 

• om du är privatperson, vänligen fyll i del 1; eller 

• om du är en företrädare för en juridisk person, fyll i del 2. 

 

5. I avsnitt 2 och 3, vänligen välj endast ett (1) alternativ  

 

6. Fyll endast i avsnitt 5 om du i avsnitt 3 valt alternativet “enligt instruktionerna för röstförfarande”  

 

7. Fullmakten ska undertecknas och dateras i avsnitt 4 enligt följande: 

• om du är aktieägare i egenskap av privatperson ska fullmakten undertecknas i del 1 av dig själv eller 

av ditt ombud/företrädare; 

• om du företräder en juridisk person ska fullmakten undertecknas i del 2 av dig själv eller den juridiska 

personens ombud/företrädare. I detta fall, se även övriga instruktioner i kallelsen till årsstämman, 

vilken finns tillgänglig på bolagets hemsida, (http://www.aspireglobal.com/sv/corporate-

governance/annual-general-meeting-agm). 

http://www.aspireglobal.com/sv/corporate-governance/annual-general-meeting-agm
http://www.aspireglobal.com/sv/corporate-governance/annual-general-meeting-agm
http://www.aspireglobal.com/sv/corporate-governance/annual-general-meeting-agm
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Om fullmakten är undertecknad av ombud/företrädare, vänligen bifoga en undertecknad fullmakt från 

aktieägaren eller frimatecknare för att styrka ombudets/företrädarens rätt att underteckna fullmakten.   

8. Vänligen framlägg den ifyllda och undertecknade fullmakten genom att:  

• Skanna fullmakten och skicka den via email till agm@aspireglobal.com; och  

• Skicka den undertecknade originalhandlingen via post till Att: Annual General Meeting, Level G, 

Office 1/5086, Quantum House, 75, Abate Rigord Street, Ta’Xbiex XBX 1120, Malta. 

 

9. Vänligen skicka din fullmakt i god tid före årsstämman. Den undertecknade fullmakten i original ska 

vara Aspire Global tillhanda senast 48 timmar förre den tid när årsstämman börjar på adress enligt 

ovan. Bolaget kommer inte att beakta eventuella fullmakter som inkommit efter detta datum.  

 

Observera att fullmaktshavare ska medhava giltig legitimation för att få närvara och rösta vid årsstämman.  

 

 

Avsnitt 1: Information om aktieägaren och aktieägandet 

 

Del 1 (för privatpersoner) 
 

Aktieägarens namn:  ____________________________________________________ 
Ange fullständigt för- och efternamn, så som framgår av aktieboken  

 
Aktieägarens passnummer: _________________________________________________ 

Ange pass-/ID-nummer och land där passet eller ID utfärdats (dvs medborgskap) 

 
Aktieägarens adress:  ____________________________________________________ 

Ange fullständig adress 

 ____________________________________________________ 
 
Aktieägarens email:  ____________________________________________________ 

Ange email-adress  

 
Aktieägarens innehav:  ____________________________________________________ 

Ange antalet ägda aktier i Aspire Global 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Del 2 (för juridiska personer) 
 

mailto:agm@aspireglobal.com
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Aktieägarens namn:  ____________________________________________________ 
Ange firma, så som framgår av aktieboken 

 
Aktieägarens organisationsnummer: ___________________________________________________ 

Ange organisationsnummer och säte 

 
Aktieägarens adress:  ____________________________________________________ 

Ange officiell adress  

 
Aktieägarens företrädare: _________________________________________________ 

Ange fullständigt för- och efternamn för den auktoriserade företrädaren aktieägaren 

 
________________________________________________  
Ange passnummer och medborgarskap för företrädaren  
 

________________________________________________  
Ange företrädarens befattning hos aktieägaren 

 
Aktieägarens email:  ____________________________________________________ 

Vänligen ange email-adress  

  
Aktieägarens innehav:  ____________________________________________________ 

                                                               Vänligen ange antalet ägda aktier i Aspire Global 

 

Avsnitt 2: Utnämning av fullmakt 

Jag utser följande till min fullmaktshavare för årsstämman i Aspire Global, vilken äger rum den 8 maj 2018 

klockan 13:00 i Berzelii park 9, Stockholm, Sweden eller senare vid eventuellt uppskov av densamma: 

(vänligen välj endast ett alternativ) 

 Ordförande vid årsstämman 

eller  

 ___________________________________________________________ 
 Ange fullständigt för- och efternamn för den person som utsetts till fullmaktshavare 

 

 ___________________________________________________________ 

 Ange passnummer och land för utfärdande avseende fullmakttagarens pass (dvs medborgarskap) 
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Avsnitt 3: Instruktioner för fullmaktstagaren avseende omröstning  

Min fullmaktstagare ska rösta enligt följande: (välj endast ett alternativ) 

 Som vederbörande anser lämpligt; 

eller 

 Som framgår av “instruktioner för omröstning” (I detta fall, vänligen hänvisa till avsnitt 5 i detta 

fullmaktsformulär)  

 

 

Avsnitt 4: signatur 

Del 1 (för privatpersoner) 

 

Undertecknandes namn:  ________________________      Signatur: ______________________ 

 

Undertecknandes passnummer: ________________     Datum: _________________________ 

 

Telefonnummer/mobilnummer:__________________     E-mail adress:_________________  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Part 2 (för juridiska personer) 

 

Firmatecknarens namn:  _________________________    Signatur: _____________________ 

 

Undertecknandes befattning i aktieägaren: ____________________________ 

 

 Undertecknandes passnummer: ________________     Datum: ________________________ 

 

 Telefonnummer/mobiltelefonnummer:__________________     E-mail adress:_________________ 
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Avsnitt 5: Instruktioner för omröstning 
 
Vänligen ange nedan hur du önskar rösta genom att fylla i “X” i alternativen till höger för respektive förslag.  
 

NR URSPRUNGLIGT FÖRSLAG TILL BESLUT FÖR  EMOT AVSTÅR EFTER EGET OMDÖME 

1 Utnämning av Carl Klingberg till ordförande för 
årsstämman 

    

2 Godkännande av röstlängd     

3 Godkännande av dagordning     

4 Godkännande av en eller två justerare     

5 Godkännande av att årsstämman har blivit 
behörigen sammankallad 

    

6 Godkännande av att fastställa den framlagda 
årsredovisningen och revisionsberättelsen för 
koncernredovisningen 

    

7 Godkännande av förslaget till beslut om 
dispositioner beträffande bolagets resultat enligt 
den fastställda balansräkningen  

    

8 Godkännande av ansvarsfrihet för styrelsens 
ledamöter och den verkställande direktören 

    

9 Godkännande av förslaget att styrelsen ska bestå 
av fem (5) ledamöter 

    

10 Godkännande av omval av Carl Klingberg som 
styrelseledamot fram till slutet av kommande 
årsstämma 

    

11 Godkännande av omval av Fredik Burvall som 
styrelseledamot fram till slutet av kommande 
årsstämma 
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12 Godkännande av omval av Tsachi (Isaac) Maimon 
som styrelseledamot fram till slutet av 
kommande årsstämma 

    

13 Godkännande av omval av Barak Matalon som 
styrelseledamot fram till slutet av kommande 
årsstämma 

    

14 Godkännande av nyval av Aaron Aran som 
styrelseledamot fram till slutet av kommande 
årsstämma 

    

15 Godkännande av omval av Carl Klingberg som 
ordförande för styrelsen fram till slutet av 
kommande årsstämma 

    

16 Godkännande av förslagen, i enlighet med 
kallelsen, till aggregerad ersättning för styrelsen 
och tak för ersättningen till den verkställande 
direktören fram till kommande årsstämma 

    

17 Godkännande av omval av BDO som bolagets 
revisor  

    

18 Godkännande av förslaget att revisionsarvode ska 
utgå enligt godkänd räkning 

    

19 Godkännande av förslaget till riktlinjer för 
ersättning till ledande befattningshavare i 
enlighet med kallelsen 

    

 


