
   

  

 

 

FULLMAKTSINSAMLING OCH POSTRÖSTNING VID 

EXTRA BOLAGSSTÄMMAN I QUICKBIT EU AB (PUBL) 

Med anledning av spridningen av coronaviruset (Covid-19) har styrelsen i Quickbit eu AB (publ), 

org. nr 559066-2093, beslutat att erbjuda aktieägare som anmält sig till extra bolagsstämman den 

23 juni 2020, möjlighet att lämna fullmakt och röstinstruktioner till ett av Quickbit utsett ombud 

respektive möjlighet att före stämman utöva sin rösträtt per post. Beslut om åtgärder har fattats 

med stöd av lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och 

föreningsstämmor. 

Åtgärderna vidtas i syfte att minska smittspridningen i samhället och medför att antalet deltagare 

som närvarar personligen vid stämman kan hållas nere, samtidigt som aktieägarnas möjlighet att 

utöva sina rättigheter tillgodoses.  

Vänligen notera att separat anmälan om aktieägares deltagande vid extra bolagsstämman ska ske 

enligt kallelsen. Ingivande av fullmakt eller poströst gäller därmed inte som anmälan till extra 

bolagsstämman. 

Insamling av fullmakter 

Aktieägare som önskar lämna fullmakt till det av Quickbit utsedda ombudet behöver datera och 

underteckna den fullmakt som finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.quickbit.eu, samt i 

röstinstruktion tillhörande fullmakten specificera hur ombudet ska rösta å aktieägarens vägnar. 

Fullmakt och röstinstruktion skickas även till aktieägare som begär det och uppger sin e-

postadress eller postadress. Kontaktuppgifter för erhållande av fullmaktsformulär och 

röstsintruktion följer nedan.  

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. 

Poströstning 

Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt per post ska använda det formulär för poströstning som 

finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.quickbit.eu. Formuläret skickas även till aktieägare 

som begär det och uppger sin e-postadress eller postadress. Kontaktuppgifter för erhållande av 

formulär följer nedan.  

Formuläret ska undertecknas av aktieägaren. Formulär i original måste vara bolaget tillhanda 

senast den 18 juni 2020 och skickas via post till adress Quickbit eu AB (publ), Norrlandsgatan 12, 

111 43 Stockholm eller via e-post till investor@quickbit.eu. Den som företräder en juridisk person 

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

som har undertecknat formuläret är behöriga firmatecknare för aktieägaren. 



   

  

 

Kontaktuppgifter 

Vid eventuella frågor eller begäran om fullmakt jämte röstinstruktion respektive formulär för 

poströstning, vänligen kontakta Quickbit via e-post investor@quickbit.eu eller per telefon        

0708-13 22 02. 

 


