Fullmakt
För Torbjörn Gustafsson, CFO på Christian Berner Tech Trade AB, eller den han utser i sitt ställe att
företräda mig och rösta, enligt instruktioner på baksidan av denna fullmakt, för samtliga mina
aktier vid extra bolagsstämma i Christian Berner Tech Trade AB (publ) den 8 oktober 2020.

(Ort, Datum)

(Aktieägarens namn)

__________________________
(Aktieägarens personnr/org nr)

(Aktieägarens namnteckning)

Fullmakt samt eventuella behörighetshandlingar måste vara ombudet tillhanda senast den
2 oktober 2020 och skickas till:
Torbjörn Gustafsson
Christian Berner Tech Trade AB
Box 88, 435 22 Göteborg
eller e-post till torbjorn.gustafsson@christianberner.com
Om du vill återkalla en lämnad fullmakt ska detta helst ske senast den 8 oktober 2020 kl 12.00
på ovan angiven e-postadress.
På omstående sida kan röstinstruktioner till ombudet specificeras. Vänligen notera att om
instruktion utelämnas eller är tvetydig för en punkt på dagordningen kommer ombudet ej rösta för
dina aktier under aktuell fråga. Du kan inte heller instruera ombudet på annat sätt än genom att
markera ett av de angivna svarsalternativen. Det är inte heller tillåtet att villkora svaren. Om
fullmaktsformuläret innehåller särskilda instruktioner eller villkor i strid mot vad som anges ovan,
är fullmakten ogiltig.
Vänligen se kallelsen på bolagets hemsida för fullständiga förslag till beslut. Vid eventuella
avvikelser från kallelsen är det alltid kallelsen till extra bolagsstämma som gäller.
Observera att anmälan om aktieägares deltagande vid bolagsstämman måste ske - på det sätt som
föreskrivs i kallelsen - även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt genom ombud.

Röstinstruktioner till ombudet Torbjörn Gustafsson för aktieägaren
______________,
personnr/org nr
_______________-_______
___för beslutspunkterna på extra bolagsstämma i
Christian Berner Tech Trade AB (publ) den 8 oktober 2020.
2. Val av ordförande vid stämman
Ja ☐
Nej ☐

Avstår ☐

3. Upprättande och godkännande av röstlängd
Ja ☐
Nej ☐
Avstår ☐
4. Godkännande av dagordningen
Ja ☐
Nej ☐

Avstår ☐

5. Val av en eller två justeringspersoner
Ja ☐
Nej ☐

Avstår ☐

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Ja ☐
Nej ☐
Avstår ☐
7. Beslut om vinstutdelning samt avstämningsdagar
Ja ☐
Nej ☐
Avstår ☐

