FULLMAKTSFORMULÄR
Nedanstående aktieägare befullmäktigar härmed Fredrik Gynnerstedt (ekonomichef i Gladsheim Fastigheter AB),
eller den han sätter i sitt ställe, att företräda och rösta, i enlighet med instruktioner angivna i Bilaga 1 till denna
fullmakt, för aktieägarens samtliga aktier i Gladsheim Fastigheter AB, org.nr 559167-8056, vid årsstämman den 11
juni 2020 och eventuell fortsatt stämma i anslutning därtill.
Aktieägare
Aktieägarens namn:

Person- eller organisationsnummer:

Utdelningsadress:

Antal företrädda aktier:

Postnummer och postort:

Datum:

Telefonnummer dagtid:

Underskrift:

Namnförtydligande:

Fullmakten måste vara daterad. Om fullmakten ställs ut av en juridisk person ska fullmakten undertecknas av
behörig(a) firmatecknare samt kopia av registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling för utländsk
juridisk person, bifogas.
Fullmakt i original samt eventuella behörighetshandlingar ska skickas till Gladsheim Fastigheter AB,
att: Jennifer Örtholm (IR), Grev Turegatan 3, 4tr, 114 46 Stockholm, och måste vara ombudet tillhanda senast den
11 juni 2020, givet att aktieägaren senast den 4 juni 2020 anmält sitt deltagande (genom ombud) vid stämman till
bolaget i enlighet med kallelsen till stämman. Fullmakt som kommer bolaget tillhanda senast den 4 juni 2020 ska
dock även gälla som aktieägarens anmälan om deltagande vid stämman (genom ombud). Aktieägaren måste
dessutom vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är torsdagen den
4 juni 2020. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, begära
att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren
härom i god tid före fredagen den 4 juni 2020, då sådan införing ska vara verkställd.
I Bilaga 1 ska röstinstruktioner till ombudet anges. Aktieägaren kan inte instruera ombudet på annat sätt än genom
att markera ett av de angivna röstningsalternativen. Aktieägaren får inte villkora röstningsalternativen.
Fullmakten är ogiltig om aktieägaren anger särskilda instruktioner (utöver markering av de angivna
röstningsalternativen i Bilaga 1) eller villkor i fullmakten eller röstinstruktionen. Vänligen notera att om
röstinstruktion utelämnas eller är tvetydig avseende en punkt på dagordningen kommer ombudet ej rösta för dina
aktier vid den punkten. För fullständiga beslutsförslag, vänligen se stämmokallelsen på www.gladsheim.se
Vid frågor, vänligen kontakta David Dahlgren på e-postadress david.dahlgren@gladsheim.se eller telefonnummer
+46 70 287 64 02.
Fullmakten kan återkallas genom skriftligt meddelande till Jennifer Örtholm (IR) via e-post till ir@gladsheim.se
senast den 11 juni 2020.

Röstinstruktioner följer på nästa sida
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Bilaga 1 till Fullmaktsformulär – Röstinstruktioner
Aktieägare

Aktieägarens namn

Person- eller organisationsnummer

Nedanstående röstinstruktioner lämnas av aktieägaren ovan för beslutspunkterna på årsstämman den 11 juni 2020
i Gladsheim Fastigheter AB, org.nr 559167-8056, enligt i kallelsen till stämman presenterade beslutsförslag.
1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

Ja ¨

Nej ¨

Avstår ¨

Ja ¨

Nej ¨

Avstår ¨

Ja ¨

Nej ¨

Avstår ¨

Ja ¨

Nej ¨

Avstår ¨

Ja ¨

Nej ¨

Avstår ¨

Ja ¨
Ja ¨
Ja ¨
Ja ¨
Ja ¨
Ja ¨

Nej ¨
Nej ¨
Nej ¨
Nej ¨
Nej ¨
Nej ¨

Avstår ¨
Avstår ¨
Avstår ¨
Avstår ¨
Avstår ¨
Avstår ¨

Ja ¨

Nej ¨

Avstår ¨

Ja ¨

Nej ¨

Avstår ¨

Ja ¨
Ja ¨
Ja ¨
Ja ¨
Ja ¨
Ja ¨
Ja ¨

Nej ¨
Nej ¨
Nej ¨
Nej ¨
Nej ¨
Nej ¨
Nej ¨

Avstår ¨
Avstår ¨
Avstår ¨
Avstår ¨
Avstår ¨
Avstår ¨
Avstår ¨

Ja ¨

Nej ¨

Avstår ¨

Ja ¨

Nej ¨

Avstår ¨

Ja ¨

Nej ¨

Avstår ¨

Ja ¨

Nej ¨

Avstår ¨

Ja ¨

Nej ¨

Avstår ¨

4. Godkännande av dagordningen
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om fastställande av balans- och resultaträkning samt
koncernbalans- och koncernresultaträkning
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande
direktören;

David Dahlgren (i egenskap av verkställande direktör)
Carl-Viggo Östlund (styrelseordförande)
Magnus Hagerborn (styrelseledamot)
Mikael Larsson (styrelseledamot)
Magnus Oscarsson (styrelseledamot)
David Dahlgren (i egenskap av styrelseledamot)
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella
styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och eventuella
revisorssuppleanter
12. Val av styrelse och revisor

Omval av Carl-Viggo Östlund (som styrelseledamot)
Omval av David Dahlgren (som styrelseledamot)
Omval av Magnus Hagerborn (som styrelseledamot)
Omval av Mikael Larsson (som styrelseledamot)
Omval av Magnus Oscarsson (som styrelseledamot)
Omval av Carl-Viggo Östlund (som styrelseordförande)
Omval av Ernst & Young Aktiebolag (EY) (som revisor)
13. Beslut om ändring av bolagsordningen med införande av nya
preferensaktieserier
14. Beslut om nyemission av preferensaktier av serie B med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt
15. Beslut om emissionsbemyndigande
16. Beslut om ändring av bolagsordningen med införande av möjlighet för
styrelsen att fatta beslut om poströstning i samband med bolagsstämma
17. Beslut om ändring av bolagsordningen såvitt avser bestämmelsen om
anmälan om deltagande vid bolagsstämma
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