
   

 

 

 

FULLMAKT 

Härmed befullmäktigas Anna Magnusson, personnummer 910421-0365, eller någon av 

Stefan Berglöf, personnummer 880702-0576, och Erika Samuelsson, personnummer 

920318-0345, som hon i sitt ställe förordnar, att vid extra bolagsstämma den 23 juni 2020 

i Quickbit eu AB (publ), org. nr 559066-2093, företräda och rösta för, i enlighet med 

instruktioner i Bilaga A nedan, samtliga mig/oss tillhöriga aktier i bolaget. 

Denna fullmakt är giltig till och med extra bolagsstämman den 23 juni 2020. 

___________________________ 

 

Ort:   

Datum:   

Aktieägares namn:  Aktieägares person- eller 

organisationsnummer: 

   

      

   

Aktieägares namnteckning:   

 

 Namnförtydligande: 

 

På följande sidor, Bilaga A, kan instruktioner till ombudet specificeras. Vänligen notera att 

det inte är möjligt att lämna fler svar än ett eller att villkora svar. Det är inte heller möjligt 

att instruera ombudet på annat sätt än att markera ett av de angivna svarsalternativen vid 

respektive beslutspunkt. Vänligen notera att om instruktion utelämnas eller är tvetydig 

kommer ombudet inte att rösta för era aktier under aktuell fråga. Vid eventuella avvikelser 

från kallelsen till extra bolagsstämman är det alltid kallelsen som gäller.  

 

Fullmakt i original måste vara ombudet tillhanda senast den 18 juni 2020 och skickas via 

post till Anna Magnusson, Walthon Advokater AB, Box 716, 114 11 Stockholm eller via e-

post till quickbit@walthon.se. Den som företräder en juridisk person ska förete 

registreringsbevis (eller motsvarande behörighetshandling) som utvisar att de personer som 

har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för aktieägaren. 

 

Aktieägare som önskar återkalla fullmakten kan återta fullmakten eller återkalla fullmakten 

genom meddelande till bolaget via e-post investor@quickbit.eu eller per telefon 

0708-13 22 02. 

 

Vänligen notera att separat anmälan om aktieägares deltagande vid extra bolagsstämman 

ska ske enligt kallelsen. Ingivande av fullmakt gäller därmed inte som anmälan till extra 

bolagsstämman. 



  BILAGA A 

 

 

 

 

 

 

 SID 2 AV 2 

 

Röstinstruktioner till ombudet Anna Magnusson, för aktieägaren _________________________, 

person- eller organisationsnummer _________________________________, för beslutspunkterna 

vid extra bolagsstämman den 23 juni 2020 i Quickbit eu AB (publ), org. nr 559066-2093. 

 

2. Val av ordförande vid stämman. 

Ja □  Nej □ 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 

Ja □  Nej □ 

4. Val av en eller två justeringspersoner. 

Ja □  Nej □ 

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 

Ja □  Nej □ 

6. Godkännande av dagordningen. 

Ja □  Nej □ 

7. Val av ny styrelseledamot. 

Ja □  Nej □ 

 


