Fullmaktsformulär
I enlighet med lagen om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och
föreningsstämmor (2020:198), har styrelsen i Triboron International AB, org. nr. 556939–1484
(”Bolaget”) beslutat om insamling av fullmakter för att ge aktieägare möjlighet att utöva sin rösträtt
på Bolagets årsstämma. Aktieägare anger längst ner på denna fullmakt om de vill rösta för, emot
eller avstå ett förslag på dagordningen.
Härmed befullmäktigas Jan Norman med personnummer 570929-0331 och adress Skönviksvägen
274, 122 66 Enskede, att rösta för undertecknad aktieägares samtliga aktier i Bolaget vid
årsstämma onsdagen den 27 maj 2021, klockan 17.00.

Underskrift av aktieägaren (fullmakten måste undertecknas och dateras)
Aktieägarens namn
Org. / Personnummer
Ort och Datum

Telefonnummer dagtid

Namnteckning

För det fall aktieägaren är en juridisk person ska fullmaktsformuläret undertecknas av behöriga
firmatecknare. Vidare ska aktuella behörighetshandlingar (t.ex. registreringsbevis) biläggas
formuläret. Kopia av fullmakten samt eventuella behörighetshandlingar bör god tid innan
bolagsstämman skickas till jan.norman@triboron.com eller med post till adressen nedan.
På följande sida kan röstinstruktioner till ombudet specificeras genom att kryssa för ett alternativ
avseende varje punkt på dagordningen. Vänligen notera att om instruktion utelämnas eller är
tvetydig för en punkt på dagordningen kommer ombudet ej att rösta för dina aktier under aktuell
fråga. Vänligen se kallelsen och fullständiga förslag till beslut på www.triboron.com. Vid eventuella
avvikelser från kallelsen är det alltid kallelsen till årsstämman som gäller.
Observera att särskild anmälan om aktieägares deltagande vid stämman ska ske även om
aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud. Inskickat fullmaktsformulär
gäller inte som anmälan till bolagsstämman.

Fullmaktsformuläret med eventuella bilagor skickas till
Triboron International AB, Malaxgatan 1, 164 74 Kista
med kopia per e-post till
jan.norman@triboron.com i god tid före stämman.

1. Val av ordförande
Ja ☐ Nej ☐ Avstår ☐
3. Godkännande av dagordning
Ja ☐ Nej ☐ Avstår ☐
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Ja ☐ Nej ☐ Avstår ☐
7 a) Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
Ja ☐ Nej ☐ Avstår ☐

7 b) Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
Ja ☐

Nej ☐

Avstår ☐

7 c) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
Ja ☐

Nej ☐

Avstår ☐

8. Fastställande av styrelse- och revisorarvoden
8.1 Arvode till styrelse

Ja ☐

Nej ☐

Avstår ☐

8.2 Arvode till revisor

Ja ☐

Nej ☐

Avstår ☐

9. Val av styrelse och revisor
Ja ☐ Nej ☐ Avstår ☐
9.1 Antal
styrelseledamöter/suppleanter
Ja ☐ Nej ☐ Avstår ☐
9.2 Omval av Magnus Larsson
till ordinarie styrelseledamot
Ja ☐ Nej ☐ Avstår ☐
9.3 Omval av Kent Sander till
ordinarie styrelseledamot
Ja ☐ Nej ☐ Avstår ☐
9.4 Omval av Olle Heigard till
ordinarie styrelseledamot
Ja ☐ Nej ☐ Avstår ☐
9.5 Omval av Henry Sténson
till ordinarie styrelseledamot
Ja ☐ Nej ☐ Avstår ☐
9.6 Omval av Magnus
Larsson till ordförande
Ja ☐ Nej ☐ Avstår ☐
9.7 Omval av huvudansvarig
revisor Beata Lihammar (E&Y)
10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller
konvertibler och/eller teckningsoptioner
Ja ☐

Nej ☐

Avstår ☐

11. Beslut om inrättande av nytt incitamentsprogram
Ja ☐

Nej ☐

Avstår ☐

