
 

Fullmakt 
 
 
 

avseende årsstämma i Bluefish Pharmaceuticals AB onsdagen den 27 maj 2020 kl. 15:00 
 

___________________________________________ 
Ombudets namn  
 
_____________________________________________ 
Personnummer  
 
_____________________________________________ 
Utdelningsadress  
 
_____________________________________________ 
Postnummer och postadress  
 
_____________________________________________ 
Telefonnummer under kontorstid  

 

 

 

o Ombudet deltar också för egna aktier på stämman.  
 
Observera att fullmakten måste dateras och undertecknas.  
 
____________________________________________ 
Datum  
 
____________________________________________ 
Fullmaktsgivarens namn/firma  
 
____________________________________________ 
Fullmaktsgivarens personnummer/organisationsnummer  

 
 
 
___________________________________________ 
Fullmaktsgivarens namnteckning (Vid firmateckning måste aktuellt registreringsbevis bifogas.)  
 
_____________________________________________ 
Namnförtydligande  

 

 



Fullmakt 

För Berit Lindholm, VD Bluefish Pharmaceuticals , eller den hon utser i sitt ställe att företräda mig och 

rösta, enligt instruktioner  för denna fullmakt, för samtliga mina aktier vid årsstämma i Bluefish 

Pharmaceuticals AB den 27 maj 2020.  

 

_____________________________________ 

 (Ort, Datum) 

 

 _____________________________________  ________________-_____________  

(Aktieägarens namn)     (Aktieägarens personnummer) 

 _____________________________________  

(Aktieägarens namnteckning)  

 

Fullmakt i original samt eventuella behörighetshandlingar måste vara ombudet tillhanda senast 19 

maj 2020 och skickas till: Tanya Hesse, Gävlegatan 22, 113 30Stockholm.  

 

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.  

Vänligen se kallelsen på Bluefish Pharmaceuticals AB hemsida för fullständiga förslag till beslut. Vid 

eventuella avvikelser från kallelsen är det alltid kallelsen till årsstämman som gäller.  

 

Vänligen notera att detta erbjudande inte gäller juridiska personer.  

Vid frågor vänligen kontakta: Tanya.Hesse@bluefishpharma.com 

  



 

Röstinstruktioner till ombudet Berit Lindholm för aktieägaren _______________________________  

Personnummer:__________________________ beslutspunkterna på årsstämman i Bluefish 

Pharmaceuticals AB den 27 maj 2020. 

 

2. Beslut om konferensuppkoppling 

Ja ☐ Nej ☐ Avstår ☐ 

3. Val av ordförande vid stämman  

Ja ☐ Nej ☐ Avstår ☐ 

4. Upprättande och godkännande av röstlängd  

Ja ☐ Nej ☐ Avstår ☐  

5. Godkännande av dagordning  

Ja ☐ Nej ☐ Avstår ☐ 

6. Val av en eller två justeringsmän 

 Ja ☐ Nej ☐ Avstår ☐ 

7. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad  

Ja ☐ Nej ☐ Avstår ☐ 

10a. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncern-
resultaträkningen och koncernbalansräkningen 

 Ja ☐ Nej ☐ Avstår ☐ 

10b. Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen  

Ja ☐ Nej ☐ Avstår ☐ 

10c. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören  

Ja ☐ Nej ☐ Avstår ☐ 

11. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer 

 Ja ☐ Nej ☐ Avstår ☐ 

12. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna  

Ja ☐ Nej ☐ Avstår ☐ 

13. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, revisorer  

Ja ☐ Nej ☐ Avstår ☐ 

14. Beslut om förlängning av konvertibellånet   

 Ja ☐ Nej ☐ Avstår ☐ 

 


