
  

 

FULLMAKTSFORMULÄR 
 
Härmed befullmäktigas nedanstående ombud, eller den han eller hon sätter i sitt ställe, att 
rösta för samtliga undertecknads aktier i Halmslätten Fastighets AB (publ), org. nr. 559175-
1309, vid extra bolagsstämma i Stockholm torsdagen den 9 december 2021. 
 
I samband med årsstämman och att detta fullmaktsformulär tillhandahålls bolaget kommer 
aktieägarens samt ombudets personuppgifter att hanteras i enlighet med 
dataskyddsförordningen (GDPR). För mer information kring bolagets hantering av 
personuppgifter vänligen se bolagets Policy för skydd och hantering av personuppgifter 
som finns tillgänglig på bolagets hemsida.  
 

Ombud 
 

Ombudets namn 
 

 

 

Personnummer/Födelsedatum 

Adress  
 

 

 

Postnummer och postadress 
 
 
 

Telefonnummer 

 

 

Underskrift av aktieägaren 
 

Aktieägarens namn 
 

 

 

Personnummer/Födelsedatum/Org.nr 

Ort och datum 
 

 

 

Telefonnummer 

Namnteckning* 
 

 

 

 

*Vid firmateckning skall namnförtydligande anges vid namnteckningen och aktuellt 
registreringsbevis eller andra dokument som styrker firmateckningsrätten biläggas det 
ifyllda fullmaktsformuläret.  



  

 

 
På nästföljande sida kan röstinstruktioner till ombudet specificeras. Vänligen se kallelsen 
för fullständiga förslag till beslut. 
 

Observera att även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt genom ombud, måste 
anmälan om aktieägares deltagande vid bolagsstämman ske i enlighet med vad som 
föreskrivs i kallelsen. 
 
Det ifyllda fullmaktsformuläret (med eventuella bilagor) bör sändas till Halmslätten 
Fastighets AB (publ), Att: Johan Åskogh, c/o Pareto Business Management AB, Berzelii 
Park 9, P.O. Box 7415, 103 91 Stockholm, tillsammans med anmälan om deltagande. 
Om aktieägaren inte önskar utöva sin rösträtt genom ombud ska fullmaktsformuläret 
inte skickas in.  

 

Fullmaktsgivaren ska hålla den befullmäktigade skadeslös för alla eventuella krav, 
stämningar, skador, förluster, skadestånd, kostnader, avgifter, utgifter eller liknande som 
kan uppkomma direkt eller indirekt för eller mot den befullmäktigade som en följd av eller 
relaterad till det lagliga utövandet av rättigheter, behörigheter och befogenheter givna 
genom denna fullmakt i enlighet med dess lydelse. 
 
 

§ 2 Val av ordförande vid stämman 

Ja ☐ Nej ☐ 

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd 

Ja ☐ Nej ☐ 

§ 4 Godkännande av dagordning 

Ja ☐ Nej ☐ 

§ 5 Val av en eller två justeringspersoner 

Ja ☐ Nej ☐  

§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 

Ja ☐ Nej ☐  



  

 

§ 7(a) Entledigande av styrelseledamoten Hans Johnsen 

Ja ☐ Nej ☐  

  

§ 7(b) Entledigande av styrelseledamoten tillika styrelseordföranden Stefan 

De Geer 

Ja ☐ Nej ☐  

 

§ 8(a) Nyval av Christer Sundin som styrelseledamot 

Ja ☐ Nej ☐  

 

§ 8(b) Nyval av Fredrik Brodin som styrelseledamot och styrelseordförande 

Ja ☐ Nej ☐  

 

 

 

Bolagsordningen för bolaget föreskriver att styrelsen ska bestå av lägst tre och högst fyra 
ledamöter utan suppleanter. Styrelsen består idag av fyra ledamöter. Nyval av 
styrelseledamot förutsätter således att någon styrelseledamot entledigats. Nyval av Fredrik 
Brodin till styrelseledamot och styrelseordförande förutsätter att Stefan De Geer 
entledigats.  
 


