
 

FULLMAKT OCH RÖSTNINGSINSTRUKTION 

 

Härmed befullmäktigas Anders Lundin, pers.nr 19640625-1410, eller, för det fall Anders Lundin 

får förfall, Mattias Prage, pers.nr 740510-1457, att vid årsstämma med aktieägarna i Q-linea AB 

(publ), org.nr 556729-0217, den 26 maj 2020 företräda samtliga mig/oss tillhöriga aktier i Q-linea 

AB (publ). 

Fullmakten är giltig till och med årsstämman den 26 maj 2020, men kan även återkallas 

dessförinnan. 

Svensk rätt ska tillämpas på denna fullmakt och röstinstruktion.  

I tabellen nedan anges hur undertecknad aktieägare önskar rösta vid årsstämman i Q-linea AB 

(publ) den 26 maj 2020. Hänvisningarna under kolumnen ”Beslut” i tabellen nedan refererar till 

ärendenas numrering i kallelsen till årsstämman. Kallelsen finns tillgänglig på bolagets webbplats 

www.qlinea.com. Notera att aktieägaren inte kan villkora eller ändra svarsalternativen. Om 

aktieägaren önskar att ombudet ska avstå från att rösta i någon fråga kan aktieägaren välja att 

kryssa för svarsalternativet ”Avstår från att rösta”. Om aktieägaren som inte har markerat något 

svarsalternativ i en viss fråga får den anses ha avstått från att rösta i den frågan. 

 

Beslut JA NEJ AVSTÅR FRÅN 

ATT RÖSTA 

1) Val av ordförande vid stämman    

Val av Mattias Prage till 

ordförande vid 

stämman. 

   

2) Upprättande och godkännande av röstlängd    

3) Val av en eller två justeringspersoner    

4) Godkännande av dagordning    

5) Beslut om att andra än aktieägare ska få 

närvara vid stämman 

   

6) Prövning av om stämman blivit behörigen 

sammankallad 

   

8 a) Beslut om fastställande av resultaträkning 

och balansräkning 

   

8 b) Beslut om dispositioner beträffande bolagets 

resultat enligt den fastställda balansräkningen 

   

8 c) Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för 

styrelseledamöterna och den verkställande 

direktören 

   

Erika Kjellberg Eriksson    

Mats Nilsson    

Marianne Hansson    

http://www.qlinea.com/
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Marcus Storch    

Per-Olof Wallström    

Hans Johansson    

Ulf Landegren    

Jonas Jarvius (VD)    

10) Fastställande av arvoden till styrelse och 

revisor 

   

11) Val av styrelseledamöter och 

styrelseordförande 

   

Omval av Erika 

Kjellberg Eriksson 

   

Omval av Mats Nilsson    

Omval av Marianne 

Hansson 

   

Omval av Marcus 

Storch 

   

Omval av Per-Olof 

Wallström 

   

Omval av Hans 

Johansson 

   

Nyval av Mario Gualano    

Omval av Erika 

Kjellberg Eriksson som 

ordförande för styrelsen 

   

12) Val av revisor    

Omval av Öhrlings 

Pricewaterhouse-

Coopers AB som 

revisor 

   

13) Beslut om valberedning inför nästa 

årsstämma 

   

14) Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande 

befattningshavare 

   

15) Beslut om ändring av bolagsordningen    

16) Beslut om bemyndigande för styrelsen att 

fatta beslut om emission av aktier, 

teckningsoptioner och/eller konvertibler 

   

  



UTKAST 2020-04-18 

 

17) Beslut om (A) personaloptionsprogram 

2020/2023, (B) riktad emission av 

teckningsoptioner samt (C) godkännande av 

överlåtelse 

   

 

 

Underskrift av aktieägaren 

Aktieägarens namn/firma: 

 

Pers.nr./org.nr.: 

Telefonnummer: 

 

Ort och datum: 

 

Aktieägarens namnteckning: 

 

Namnförtydligande (gäller endast vid firmateckning): 

 

 

För det fall undertecknad aktieägare vill återkalla fullmakten ska meddelande om återkallelse av 

fullmakt ske via mail till q-linea@lindahl.se. 

Till fullmakt utställd av juridisk person ska även fogas behörighetshandlingar (registreringsbevis 

eller motsvarande som styrker firmatecknares behörighet). 

Notera att anmälan avseende aktieägares deltagande vid bolagsstämman och – i förekommande 

fall omregistrering av förvaltarregistrerade aktier – måste ske i enlighet med kallelsen, även om 

aktieägaren önskar utöva sin rätt vid bolagsstämman genom ett ombud. 

Den ifyllda och undertecknade fullmakt och röstningsinstruktionen i original (tillsammans med 

eventuella behörighetshandlingar såsom registreringsbevis) ska senast fredagen den 23 maj 

2020 ha inkommit till bolaget under adress Q-linea AB (publ), c/o Advokatfirman Lindahl KB, Att: 

Carolin Martinez (Årsstämma), Box 1203, 751 42 Uppsala. 


