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FULLMAKTSFORMULÄR 

för extra bolagsstämma i Aspire Global Plc (“Aspire Global” eller “Bolaget”) 

Aktieägare 

Aktieägarens namn För privatpersoner: Personnummer eller passnummer 
För juridiska personer: organisationsnummer 

Aktieägarens adress 

För det fall att aktieägaren är en juridisk person, namn, befattning och passnummer eller ID nummer för personen som är 
behörig att representera den juridiska personen som skriver under detta formulär 

Aktieägarens innehav E-postadress eller telefonnummer 

Ort och datum Namnteckning  

 
Utseende av ombud 

 
Jag utser härmed stämmans ordförande till mitt ombud för extra bolagsstämman i Aspire Global, 
vilken kommer att genomföras på distans via Microsoft Teams den 9 december 2021 eller senare vid 
eventuellt uppskov av densamma. 

 

 

 

 

 

 



 

 
Aspire Global plc., ett företag registrerat i Malta, organisationsnummer C 80711.  

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

www.aspireglobal.com 

405295664-v3\EMEA_DMS 

2 

Röstanvisning för ombudet 

 
 
Anvisningar för att fylla i och underteckna detta fullmaktsformulär 

 
1. Detta fullmaktsformulär ska användas om: (i) du som personligen är aktieägare i Aspire Global, 

eller (ii) du som är företrädare för en juridisk person som äger aktier i Aspire Global, önskar 

företrädas av någon annan person som under extra bolagsstämman närvarar och röstar å dina 

vägnar. 

2. Detta fullmaktsformulär ska inte användas om du som behörig företrädare för en juridisk person 

som äger aktier i Aspire Global avser att personligen närvara vid den extra bolagsstämman. I 

sådana fall, vänligen se kallelsen till extra bolagsstämman, som finns tillgänglig på Bolagets 

hemsida (www.aspireglobal.com/investors), för mer information om anmälan om deltagande.  

3. Eftersom stämman kommer att genomföras på distans är det endast möjligt att utse stämmans 

ordförande till ditt ombud. 

4. Samtliga delar av detta fullmaktsformulär ska fyllas i, förutom röstningsinstruktionen som endast 

måste fyllas i om du instruerar ditt ombud att rösta i enlighet med röstningsinstruktionen. 

5. Fullmakten ska undertecknas och dateras av dig eller ditt ombud. Om fullmakten är undertecknad 

av ett ombud, vänligen bifoga en undertecknad fullmakt från aktieägaren eller firmatecknare för 

att styrka ombudets rätt att underteckna fullmakten. 

6. Var även vänlig och följ instruktionerna i kallelsen till extra bolagsstämman som finns tillgänglig på 

Bolagets hemsida (www.aspireglobal.com/investors). 

7. Vänligen skicka den ifyllda och undertecknade fullmakten till Bolaget genom att:  

• Skanna fullmakten och skicka den via email till egm@aspireglobal.com, eller  

• Skicka den undertecknade fullmakten i original via post till Att: Extraordinary General 

Meeting, Aspire Global Plc, Level G, Office 1/5086, Quantum House, 75, Abate Rigord Street, 

Ta’Xbiex XBX 1120, Malta.  

8. Vänligen skicka ditt fullmaktsformulär i god tid före extra bolagsstämman. Den undertecknade 

fullmakten i original skickad via post till Aspire Globals adress som angiven ovan ska vara Bolaget 

tillhanda senast den 7 december 2021 kl. 14.00 CET. Bolaget kan välja att inte beakta 

fullmaktsformulär som inkommer efter denna tidpunkt. 

 

 

 

 
Jag anvisar mitt ombud att rösta enligt följande: (kryssa endast i ett alternativ) 

 Som mitt ombud anser lämpligt, 

eller 
 Som angivet i "Instruktioner för röstning" (i förevarande fall vänligen se sista avsnittet i detta 

fullmaktsformulär)  
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Instruktioner för röstning  

 
Detta avsnitt ska fyllas i om du önskar instruera ditt ombud att rösta i enlighet med nedan. Vänligen 
ange hur du önskar rösta genom att fylla i "X" i relevant ruta för respektive beslut. 
 

NR ALLMÄNT FÖR EMOT AVSTÅR 

EFTER 
EGET 

OMDÖM
E 

G 1 Utnämning av Olga Finkel, company secretary i Aspire 
Global till ordförande för extra bolagsstämman 

    

G 2 Upprättande och godkännande av röstlängd på extra 
bolagsstämman 

    

G 3 Godkännande av den föreslagna dagordningen på extra 
bolagsstämman 

    

G 4 Val av en eller två justerare att jämte ordföranden 
underteckna protokollet  

    

G 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad     

 
EXTRAORDINÄRA BESLUT 

    

E. B. 
1/2021 

Det beslutas att: 
- godkänna Personaloptionsprogrammet 

(Employee Share Option Scheme) enligt 
styrelsens förslag. 

- bemyndiga styrelsen att emittera och tilldela upp 
till 700 000 av Bolagets outgivna stamaktier till 
nyckelpersoner i Bolaget och dess dotterbolag 
som en del av det ovan godkända 
personaloptionsprogrammet, vilket löper under 
den period på högst fem år som lagen tillåter från 
datumet för detta beslut, 

- bemyndiga styrelsen, i enlighet med artikel 88(7) 
i maltesiska Companies Act (kapitel 386 i the 
Laws of Malta), att begränsa eller återkalla 
eventuell företrädesrätt för aktieägare i samband 
med en tilldelning av aktier i enlighet med 
bemyndigandet enligt detta extraordinära beslut. 
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E. B. 
2/2021 

Det beslutas att villkoren för Aspire Global Share Option 
Plan 2017-2022 ska förlängas till den 9 december 2026 
och att Bolaget ska genomföra ett tillägg till punkt 15 i 
planen så den återspeglar det förlängda datumet 9 
december 2026. 

    

E. B. 
3/2021 

Det beslutas att löptiden för Aspire Global Plc Director's 
Share Option Plan 2017-2022 ska förlängas till den 9 
december 2026, och att Bolaget ska genomföra ett tillägg 
till punkt 14 i planen så den återspeglar det förlängda 
datumet 9 december 2026. 

    

 


