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FULLMAKTSFORMULÄR / PROXY FORM 
enligt 7 kap. 54 a § aktiebolagslagen (2005:551) 

under Chapter 7, Section 54 a of the Swedish Companies Act (Sw. aktiebolagslagen (2005:551)) 

 
 
Härmed befullmäktigas nedanstående ombud, eller den han eller hon sätter i sitt ställe, att vid 
årsstämman i PiezoMotor Uppsala AB AB (publ), org.nr 556539-6396 (”Bolaget”), rösta för och i 
övrigt företräda samtliga mig/oss tillhöriga aktier i Bolaget. 
 
The below stated counsel or whoever he or she authorises to be put in his or her place, is hereby 

authorised to vote for and otherwise represent all of my shares in PiezoMotor Uppsala AB (publ), 
reg.no 556539-6396 (the “Company”), at the annual general meeting of the Company.  
 
 
Ombudets uppgifter / Counsel’s information 

Ombudets namn / Name of counsel 

 

Personnummer / Social security number 

Utdelningsadress / Delivery address 
 

Postnummer och postadress / Postal number and 
postal address 
 
 

Telefonnummer dagtid / Phone number 
daytime 

 

Underskrift av aktieägaren (fullmakten måste undertecknas och dateras) / Shareholder’s 
signature (the proxy must be signed and dated) 

 

Aktieägarens namn / Shareholder’s name 
 

Org.nr/Personnummer / Reg. no/Social 
security number 

Ort och datum / Place and date Telefonnummer dagtid / Phone number 
daytime 

Namnteckning / Signature Namnförtydligande (gäller endast vid 
firmateckning) / Clarification of signature 
(only applicable if authority to sign on 
behalf of a company) 
 
 

 
 
 
Fullmakten är giltig / The proxy is valid: 

 
 t o m bolagsstämma den____________ / until the general meeting held on_______________

          
 

 längst 1 år / no longer than 1 year   längst 5 år / no longer than 5 years 
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SÄRSKILDA FULLMAKTSINSTRUKTIONER / CERTAIN PROXY FORM INSTRUCTIONS 

 

Till fullmakt utställd av juridisk person skall även fogas behörighetshandlingar (registreringsbevis 
eller motsvarande) som styrker firmatecknares behörighet. 

A power of attorney issued by a legal entity must also be accompanied by authorization documents 
(registration certificate or equivalent) evidencing the authority of the signatory.  

Fullmaktens giltighet får anges till längst fem (5) år från utfärdandet samt måste vara daterad och 
undertecknad för att vara giltig. 

The validity of the proxy may be stated for a maximum of five (5) years from the date of issue and 
must be dated and signed in order to be valid. 

Notera att anmälan avseende aktieägares deltagande vid bolagsstämman måste ske i enlighet med 
kallelsen, även om aktieägaren önskar utöva sin rätt vid bolagsstämman genom ombud. Inskickat 
fullmaktsformulär gäller inte som anmälan till bolagsstämman. 

Note that notification regarding shareholders' participation at the general meeting must be made in 

accordance with the notice, even if the shareholder wishes to exercise his or her right at the general 
meeting by proxy. A submitted proxy form does not count as notification to the general meeting. 

 
 

Fullmaktsformuläret (tillsammans med eventuella behörighetshandlingar) skickas till / The proxy 
form (with all eventual authorisation documents) is sent to 

PiezoMotor Uppsala AB, ”AGM 2020”, Stålgatan 14, 754 50 Uppsala 
med kopia per e-post till / with a copy per email to 

ir@piezomotor.se 
i god tid före stämman / in due time before the general meeting. 
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RÖSTINSTRUKTIONER / VOTE INSTRUCTIONS 

 

På denna sida kan röstinstruktioner till ombudet specificeras. Vänligen notera att om instruktion 
utelämnas eller är tvetydlig för en punkt på dagordningen kommer ombudet ej rösta för dina aktier 
under aktuell fråga. Vänligen se kallelsen på Bolagets hemsida för fullständiga förslag till beslut. Vid 
eventuella avvikelser från kallelsen är det alltid kallelsen till årsstämman som gäller. 
On this page, voting instructions to the representative can be specified. Please note that if 
instructions are omitted or are ambiguous for an item on the agenda, the representative will not vote 

for your shares under the relevant issue. Please see the notice on the Company’s website for 
complete proposals for decisions. In the event of deviations from the notice, the notice to the AGM 
always applies. 
 

1. Öppnande av stämman / Opening of the meeting 

2. Val av ordförande vid stämman / Election of chairman of the meeting 

  Ja / Yes    Nej / No     Avstår / Abstain 

 Namn / Name:_____________________________________________________________ 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd / Preparation and approval of the voting 
register 

  Ja / Yes    Nej / No     Avstår / Abstain 

4. Val av en eller två justeringspersoner / Election of one or two person(s) to attest the 
minutes 

  Ja / Yes    Nej / No     Avstår / Abstain 

 Namn / Name:_____________________________________________________________ 

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad / Determination of whether the 
general meeting has been duly convened 

  Ja / Yes    Nej / No     Avstår / Abstain 

6. Framläggande och godkännande av dagordning / Presentation and approval of the agenda 

  Ja / Yes    Nej / No     Avstår / Abstain 

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen / Presentation of the annual 
accounts and the auditor’s report 

 

8. Beslut om: / Resolution on: 

 (a) Fastställande av resultat- och balansräkning; / Resolution on adoption of the profit and 

loss account and balance sheet; 

   Ja / Yes   Nej / No    Avstår / Abstain 
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 (b) Dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen; / Resolution on appropriations of the company’s profits or losses in 

accordance with the adopted balance sheet; 

   Ja / Yes   Nej / No    Avstår / Abstain 

 (c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och den verkställande direktören / Resolution on 
discharge from liability of the board of directors and the CEO 

   Ja / Yes   Nej / No    Avstår / Abstain 

9. Beslut om fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter / Resolution on 
number of board of directors and deputy directors  

  Ja / Yes    Nej / No     Avstår / Abstain 

10. Beslut om fastställande av arvoden till styrelsen och revisor / Resolution on remuneration 
for the board of directors and the auditor 

  Ja / Yes    Nej / No     Avstår / Abstain 

11. Val till styrelsen och revisor / Appointment of board of directors and auditor 

1. Adam Dahlberg 

  Ja / Yes    Nej / No     Avstår / Abstain 

 2. Henrik Nittmar 

 Ja / Yes                               Nej / No                              Avstår / Abstain 

3. Joakim Stenberg 

 Ja / Yes                               Nej / No                              Avstår / Abstain 

4. Gert Frech-Walter 

 Ja / Yes                               Nej / No                              Avstår / Abstain 

5. Ping Faulhaber 

 Ja / Yes                               No / No                               Avstår / Abstain                        

12. Beslut om riktlinjer för tillsättande av valberedning / Resolution on guidelines for 
appointment of a nominating committee 

  Ja / Yes    Nej / No     Avstår / Abstain 

13. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner 
och/eller konvertibler / Resolution to authorise the board of directors to resolve to issue 

new shares, warrants and/or convertibles 

  Ja / Yes    Nej / No     Avstår / Abstain 
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14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten / Resolution 

to authorize the board of directors to undertake minor adjustments of the resolutions 

 Ja / Yes                              Nej / No                               Avstår / Abstain 

15. Årsstämmans avslutande / Closing of the meeting 

 


