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FULLMAKT 

 

För advokat Björn Lind, anställd hos Wesslau Söderqvist Advokatbyrå, eller den han utser i sitt ställe 

att företräda mig/oss, enligt instruktioner i denna fullmakt, för samtliga mina aktier vid årsstämma i 

ITAB Shop Concept AB (publ) den 8 maj 2020.   

 

ANVISNINGAR  

Denna fullmakt tillhandahålls i enlighet med 1 kap. 2 § lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att 

underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, samt 7 kap. 4 § aktiebolagslagen.   

Nedan kan röstinstruktioner till ombudet specificeras. Vänligen notera att ombudet inte kommer rösta 

för dina aktier under punkter på dagordningen där någon röstinstruktion inte lämnats eller där otydliga 

svar lämnats. Om du har försett fullmakten med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller 

gjort tillägg i förtryckt text, är fullmakten ogiltig. Endast en fullmakt per aktieägare kommer att beaktas. 

Ges fler än en fullmakt in, kommer endast den senast daterade att beaktas. Om två fullmakter har 

samma datering kommer endast den fullmakt som sist kommit bolaget tillhanda att beaktas. 

Ofullständig eller felaktigt ifylld fullmakt kan komma att lämnas utan avseende.   

Observera att om fullmakten utfärdas av juridisk person ska till fullmakten bifogas bestyrkt kopia av 

aktuella behörighetshandlingar för den juridiska personen som styrker behörigheten hos den som 

undertecknat fullmakten.   

Vänligen notera att bolaget inte kan hållas ansvarigt för försening med inkommandet av 

materialet. Undertecknad och daterad fullmakt i original med eventuella bilagor bör i god tid före 

årsstämman och senast den 7 maj 2020 kl 12.00 vara ombudet till handa på adress Wesslau 

Söderqvist Advokatbyrå, Vaggerydsgatan 1, Box 684, SE- 55119 Jönköping eller, i undertecknad 

inskannad pdf-fil med eventuella bilagor per e-post på adress bjorn.lind@wsa.se. Observera att 

anmälan till stämman dessutom måste ske på sätt och i tid som anges i kallelsen även när möjlighet 

till ombud nyttjas.   

Fullmakten kan återkallas genom att den återtas eller genom meddelande till bolaget. Meddelande till 

bolaget kan sändas till kristian.rajkovic@itab.com.  

 

INSTRUKTIONER FÖR OMBUD  

I tabellen nedan har jag/vi angivit instruktioner till advokat Björn Lind för hur jag/vi önskar rösta vid 

årsstämman i ITAB Shop Concept AB (publ) den 8 maj 2020 med hänvisning till de framlagda förslag 

till beslut som anges förslaget till dagordning för årsstämman. Förslagen i sin helhet finns på bolagets 

hemsida. Jag har besvarat förslagen med svarsalternativen ”Ja eller ”Nej”. Om jag önskar att ombudet 

ska avstå från att rösta i någon fråga, har inget alternativ markerats. 

 

 

  3. Godkännande av dagordning 

Ja ☐ Nej ☐   

  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 

Ja ☐ Nej ☐   

8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning 
samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning 

Ja ☐ Nej ☐   
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9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda 
balansräkningen 

Ja ☐ Nej ☐   

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 

Anders Moberg, styrelseordförande Ja ☐ Nej ☐ 

Anna Benjamin, ledamot Ja ☐ Nej ☐ 

Per Borgklint, ledamot  Ja ☐ Nej ☐ 

Jan Frykhammar, ledamot  Ja ☐ Nej ☐ 

Petter Fägersten, ledamot  Ja ☐ Nej ☐ 

Sune Lantz, ledamot  Ja ☐ Nej ☐ 

Fredrik Rapp, ledamot  Ja ☐ Nej ☐ 

Lottie Svedenstedt, ledamot  Ja ☐ Nej ☐ 

Andréas Elgaard, VD  Ja ☐ Nej ☐ 

11. Bestämmande av antal styrelseledamöter och suppleanter 

Ja ☐ Nej ☐   

12. Bestämmande av arvoden till styrelse och revisor 

Ja ☐ Nej ☐   

13. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor 

Omval av Anders Moberg Ja ☐ Nej ☐ 

Omval av Anna Benjamin  Ja ☐ Nej ☐ 

Omval av Jan Frykhammar  Ja ☐ Nej ☐ 

Omval av Petter Fägersten Ja ☐ Nej ☐ 

Omval av Fredrik Rapp  Ja ☐ Nej ☐ 

Nyval av Eva Karlsson  Ja ☐ Nej ☐ 

Nyval av Roberto Monti  Ja ☐ Nej ☐ 

Nyval av Ruthger de Vries  Ja ☐ Nej ☐ 

Omval av Anders Moberg som ordförande i 

styrelsen 

Ja ☐ Nej ☐ 

Omval av Ernst & Young AB som revisor Ja ☐ Nej ☐ 

14. Val av valberedning 

Ja ☐ Nej ☐   

15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission 

Ja ☐ Nej ☐   

16. Beslut om rätt för bolaget att förvärva och överlåta egna aktier 

Ja ☐ Nej ☐   

17. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 

Ja ☐ Nej ☐   

 

 

Ort och datum: …………………………………………………………………  

 

…………………………………………………………………………………… 

Aktieägarens namn, personnummer/födelsedatum/organisationsnummer  

 

……………………………………………………………………………………. 

Aktieägarens/firmatecknares underskrift med namnförtydligande 


