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Fullmaktsformulär 

Nedanstående aktieägare befullmäktigar härmed nedanstående ombud, eller den han eller hon sätter i sitt ställe, 
att företräda och rösta för aktieägarens samtliga aktier i Sedana Medical AB (publ), org.nr 556670-2519, vid 
årsstämman 2020. 

Ombud 

Ombudets namn  Personnummer  

Postadress  

Postnummer och postort  Telefonnummer  

Aktieägare  

Aktieägarens namn Person- eller organisationsnummer  

Postadress  

Postnummer och postort  Telefonnummer  

Ort och datum 
 

Namnteckning(ar) och namnförtydligande(n) 

Om fullmakten ställs ut av en juridisk person ska fullmakten undertecknas av behörig(a) firmatecknare samt kopia 
av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas det ifyllda fullmaktsformuläret. 

En kopia av det ifyllda fullmaktsformuläret samt eventuella behörighetshandlingar bör i god tid före stämman 
skickas till Sedana Medical AB (publ), Vendevägen 87, 182 32 Danderyd eller via e-post till 
corp@sedanamedical.com. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman. 

Observera att insändandet av detta fullmaktsformulär inte gäller som anmälan till stämman. Aktieägare som 
önskar delta vid stämman måste på det sätt som anges i kallelsen till stämman, även om aktieägaren önskar 
utöva sin rösträtt genom ombud. 

På nästföljande sida kan röstinstruktioner till ombudet specificeras. Vänligen se kallelsen till årsstämman och 
bolagets webbplats www.sedanamedical.com för fullständiga förslag till beslut.  
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Röstinstruktioner till ombudet _________________________, eller den han eller hon sätter i sitt ställe, för 

aktieägaren ___________________________, personnummer / organisationsnummer ________________, för 

beslutspunkterna på årsstämman 2020 i Sedana Medical AB (publ). 

1. Val av ordförande vid stämman 

Ja ☐               Nej ☐               Avstår ☐ 

2. Upprättande och godkännande av röstlängd 

Ja ☐               Nej ☐               Avstår ☐ 

3. Val av en eller två justeringspersoner  

Ja ☐               Nej ☐               Avstår ☐ 

4. Prövning av om stämman blivit i behörig ordning sammankallad  

Ja ☐               Nej ☐               Avstår ☐ 

5. Godkännande av dagordning 

Ja ☐               Nej ☐               Avstår ☐ 

7. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och 
koncernbalansräkning 

Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 

Ja ☐               Nej ☐               Avstår ☐ 

Beslut om fastställande av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning 

Ja ☐               Nej ☐               Avstår ☐ 

8. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen  

Ja ☐               Nej ☐               Avstår ☐ 

9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören 

Beslut om ansvarsfrihet för Thomas Eklund i egenskap av styrelseledamot 

Ja ☐               Nej ☐               Avstår ☐ 

Beslut om ansvarsfrihet för Sten Gibeck i egenskap av styrelseledamot 

Ja ☐               Nej ☐               Avstår ☐ 

Beslut om ansvarsfrihet för Bengt Julander i egenskap av styrelseledamot 

Ja ☐               Nej ☐               Avstår ☐ 

Beslut om ansvarsfrihet för Ola Magnusson i egenskap av styrelseledamot 

Ja ☐               Nej ☐               Avstår ☐ 

Beslut om ansvarsfrihet för Mike Ryan i egenskap av styrelseledamot 

Ja ☐               Nej ☐               Avstår ☐ 

Beslut om ansvarsfrihet för Eva Walde i egenskap av styrelseledamot 

Ja ☐               Nej ☐               Avstår ☐ 

Beslut om ansvarsfrihet för Christer Ahlberg i egenskap av verkställande direktör 

Ja ☐               Nej ☐               Avstår ☐ 

10. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor 

Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter 

Ja ☐               Nej ☐               Avstår ☐ 

Fastställande av arvoden för arbete i styrelsens revisionsutskott 

Ja ☐               Nej ☐               Avstår ☐ 
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Fastställande av arvode åt revisor 

Ja ☐               Nej ☐               Avstår ☐ 

11. Fastställande av antalet styrelseledamöter, revisorer och eventuella suppleanter 

Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 

Ja ☐               Nej ☐               Avstår ☐ 

Bestämmande av antalet revisorer och revisorssuppleanter 

Ja ☐               Nej ☐               Avstår ☐ 

12. Val av styrelse, revisor och eventuella suppleanter 

Val av Thomas Eklund till ordinarie styrelseledamot 

Ja ☐               Nej ☐               Avstår ☐ 

Val av Sten Gibeck till ordinarie styrelseledamot 

Ja ☐               Nej ☐               Avstår ☐ 

Val av Bengt Julander till ordinarie styrelseledamot 

Ja ☐               Nej ☐               Avstår ☐ 

Val av Ola Magnusson till ordinarie styrelseledamot 

Ja ☐               Nej ☐               Avstår ☐ 

Val av Eva Walde till ordinarie styrelseledamot 

Ja ☐               Nej ☐               Avstår ☐ 

Val av Christoffer Rosenblad till ordinarie styrelseledamot 

Ja ☐               Nej ☐               Avstår ☐ 

Val av Thomas Eklund till styrelseordförande 

Ja ☐               Nej ☐               Avstår ☐ 

Val av revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till revisor 

Ja ☐               Nej ☐               Avstår ☐ 

13. Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen 

Ja ☐               Nej ☐               Avstår ☐ 

14. Beslut om ändring av bolagsordningen 

Ja ☐               Nej ☐               Avstår ☐ 

15. Beslut om incitamentsprogram 2020/2023 för medarbetare genom riktad emission av teckningsoptioner 

till dotterbolag för efterföljande överlåtelse till deltagare 

A. Beslut om emission av teckningsoptioner till Sedana Medical Incentive AB 

Ja ☐               Nej ☐               Avstår ☐ 

B. Beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till deltagare 

Ja ☐               Nej ☐               Avstår ☐ 

16. Beslut om incitamentsprogram 2020/2024 för nuvarande och nytillkomna medarbetare genom riktad 

emission av teckningsoptioner till dotterbolag för efterföljande överlåtelse till deltagare 

A. Beslut om emission av teckningsoptioner till Sedana Medical Incentive AB 

Ja ☐               Nej ☐               Avstår ☐ 

B. Beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till deltagare 

Ja ☐               Nej ☐               Avstår ☐ 

 

 


