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FULLMAKTSFORMULÄR 

inför årsstämma i Aspire Global Plc ("Aspire Global" eller "Bolaget") 

 

Aktieägare 

Aktieägarens namn För privatpersoner: Personnummer eller passnummer 
För juridiska personer: Organisations- eller 
registreringsnummer 

Aktieägarens adress 

Om aktieägaren är en juridisk person, namn, befattning och pass- eller personnummer för den behöriga företrädare för den 
juridiska person som undertecknar denna blankett 

Antal aktier som innehas av aktieägaren E-postadress eller telefonnummer 

Datum och plats Namnteckning 

 

Val av ombud 

 

 

Jag utser ordföranden för årsstämman till mitt ombud för Aspire Globals årsstämma som ska hållas 

den 30 juni 2022 och som ska hållas på distans i enlighet med bestämmelserna i Companies Act 

(Public Companies – Annual General Meetings) Regulations (Subsidiary Legislation 386.23) via 

Microsoft Teams, samt för eventuella ajourneringar av denna. 
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Röstningsinstruktioner för ombudet 

 

Instruktioner för att fylla i och underteckna detta fullmaktsformulär 

 

1. Eftersom årsstämman kommer att hållas på distans kan du endast delta och rösta vid stämman 

genom att lämna in ett fullmaktsformulär som utser ordföranden för årsstämman som ditt ombud. 

2. Alla delar av fullmaktsformuläret måste fyllas i, förutom röstningsinstruktionerna som endast 

måste fyllas i om du instruerar ditt ombud att rösta på det sätt som anges i 

röstningsinstruktionerna. 

3. Fullmaktsformuläret ska undertecknas och dateras av dig eller ditt ombud. Om 

fullmaktsformuläret undertecknas av ett utsett ombud ska du till det undertecknade 

fullmaktsformuläret bifoga en fullmakt undertecknad av aktieägaren eller behörig firmatecknare 

som ger ombudet befogenhet att underteckna fullmaktsformuläret. 

4. Följ även instruktionerna i kallelsen till årsstämman som finns på Bolagets webbplats 

(www.aspireglobal.com/sv/investors).  

5. Det ifyllda och undertecknade fullmaktsformuläret ska skickas in till Bolaget genom att: 

(i) skanna och skicka det via e-post till egm@aspireglobal.com, eller 

(ii) skicka det undertecknade fullmaktsformuläret i original per post till:  

Aspire Global Plc, Att: Annual General Meeting, Level G, Office 1/5086, Quantum House, 

75, Abate Rigord Street, Ta'Xbiex XBX 1120, Malta. 

6. Vänligen skicka ditt fullmaktsformulär i god tid. Ditt undertecknade fullmaktsformulär, i original, 

som skickas per post till Aspire Globals adress som anges ovan måste vara Bolaget tillhanda senast 

den 28 juni 2022 2022 kl. 14:00 CEST. Bolaget kommer inte beakta fullmaktsformulär som tas emot 

efter denna tidpunkt. 

7. Om du inte utser årsstämmans ordförande till ditt ombud, be ditt ombud att ta med sig sin 

legitimation till årsstämman för kontroll. Ombud måste uppvisa sin personliga identitetshandling 

för att få delta och rösta vid årsstämman. 

 

 

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

 Såsom mitt ombud anses lämpligt; 

ELLER 

 Enligt vad som anges i "Röstningsinstruktioner" (om tillämpligt, se sista avsnittet i detta 

fullmaktsformulär). 

http://www.aspireglobal.com/sv/investors
mailto:egm@aspireglobal.com
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Röstningsinstruktioner 

 
Detta avsnitt måste fyllas i om du vill ge ditt ombud instruktioner att rösta enligt vad som anges här. 
Kryssa i de relevanta rutorna för varje föreslagen beslutspunkt i enlighet med hur du vill att dina röster 
ska avges. 
 

Nr ALLMÄNNA FRÅGOR FÖR EMOT AVSTÅR 

EFTER 
EGET 

GOTTFIN
NANDE 

G 1 Utnämning av Olga Finkel, Aspire Globals 
bolagssekreterare, till ordförande för årsstämman 

    

G 2 Godkännande av röstlängden över de aktieägare som är 
närvarande och har rätt att rösta vid stämman 

    

G 3 Godkännande av dagordningen för årsstämman     

G 4 Godkännande av en eller två personer för att justera och 
underteckna protokollet från årsstämman 

    

G 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad     

 
ORDINARIE VERKSAMHET 

    

O. R. 
1/2022 

Aktieägarna har beslutat att godkänna resultat- och 
balansräkningen samt koncernresultaträkningen och 
koncernbalansräkningen, förvaltningsberättelsen samt 
revisionsberättelsen för räkenskapsåret som slutar den 
31 december 2021. 

    

O. R. 
2/2022 

Aktieägarna har beslutat att ingen utdelning kommer att 
betalas ut för räkenskapsåret som slutar den 31 
december 2021. 

    

O. R. 
3/2022 

Aktieägarna har beslutat att individuellt bevilja 
ansvarsfrihet till varje styrelseledamot och den 
verkställande direktören avseende deras förvaltning av 
Bolaget för verksamhetsåret 2021 i den utsträckning som 
är tillåtet enligt tillämplig lag. 

    

O. R. 
4/2022 

Aktieägarna har beslutat att styrelsen ska bestå av tre (3) 
ledamöter. 
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O. R. 
5/2022 

Aktieägarna har beslutat att styrelsen inte kommer att 
erhålla någon ersättning för utförandet av sina uppgifter 
för det år som börjar på dagen för denna bolagsstämma 
fram till slutet av nästa bolagsstämma. Aktieägarna har 
beslutat att arvoden till Bolagets revisor ska betalas i 
enlighet med av styrelsen godkända räkningar. 

    

O. R. 
6/2022 

Aktieägarna har beslutat att välja in Tsachi (Isaac) 
Maimon som styrelseledamot i Bolaget fram till nästa 
årsstämma. 

    

O. R. 
7/2022 

Aktieägarna har beslutat att välja in Motti Gil aom 
styrelseledamot i Bolaget fram till nästa årsstämma. 

    

O. R. 
8/2022 

Aktieägarna har beslutat att välja in Mordechay Malool 
som styrelseledamot i Bolaget fram till nästa årsstämma. 

    

O. R. 
11/2022 

Aktieägarna har beslutat att återigen utse BDO till 
Bolagets revisorer. 

    

 


