FULLMAKTSSKJEMA
i.f.m. generalforsamling i Playsafe Holding AS den 21. juni 2019
Dersom du ikke selv har anledning til å møte på o.n. generalforsamling i Playsafe Holding AS
(«Selskapet») kan du la deg representere ved fullmektig. Dette fullmaktsskjemaet skal i så
tilfelle benyttes og enten sendes til selskapet eller medbringes av fullmektig. Skjemaet må
være selskapet/møteleder i hende før behandlingen av pkt. 1 på dagsorden.
Undertegnede aksjonær i Playsafe Holding AS gir herved fullmakt til:
(vennligst kryss av)

 Styrets leder, eller den styrets leder utpeker
 …………………………………………………
Navn på fullmaktshaver
(vennligst benytt blokkbokstaver)

om å møte og stemme for mine alle aksjer slik disse er registrert i VPS på o.n.
generalforsamling i Selskapet.

Underskrift

Dato/Sted

Navn med blokkbokstaver
(Navnet må samsvare med aksjonærregisteret)

---------------------Dersom fullmaktsskjemaet inngis uten at fullmaktshaverens navn fremgår, vil fullmakten bli
ansett gitt til styrets leder eller den han/hun utpeker. Styrets leder vil i samsvar med dette
sørge for at stemmegivning utføres i henhold til instruksen. Fullmakt til styrets leder som ikke
inneholder stemmeinstruksjoner vil bli ansett for å inneholde instruks om å stemme i tråd med
styrets anbefaling.
NB! Dersom aksjonæren er et selskap, skal gyldig firmaattest medbringes sammen med fullmakten for å
bekrefte gyldigheten av fullmaktens signatur.

Stemmeinnstruks (kun ved fullmakt til styrets leder)
NB! Gjelder kun for fullmakter til styrets leder. Andre fullmaktshavere stemmer etter eget
forgodtbefinnende.
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Beslutning/Forslag

Forslag fra

For

Mot

Avstå

Styrets
anbefaling

Styrets leder velges til møteleder
Styrets leder foreslår en av de
fremmøtte aksjonærene til å
medundertegne protokollen
Innkalling og dagsorden
godkjennes
Regnskapet og årsberetningen
godkjennes, samt at det vedtas
ikke å utbetale utbytte
Styrets honorar vedtas i.h.t.
forslaget i innkallingen
Honorar til revisor vedtas i.h.t.
innkallingen
Det sittende styret gjenvelges
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