Fullmaktsformulär/Proxy form
Härmed befullmäktigas nedanstående ombud, eller den han eller hon sätter i sitt ställe, att rösta för
samtliga undertecknads aktier i Saltängen Property Invest AB (publ) i likvidation, org.nr 556980-6325,
vid årsstämma, tillika slutstämma, den 18 mars 2021.
I hereby appoint the proxy stated below, or whomever he or she may appoint, to vote on my behalf
for all my shares in Saltängen Property Invest AB (publ) in liquidation, Reg. No. 556980-6325, at the
annual general meeting, also final meeting, on 18 March 2021.
Ombud/Proxy
Ombudets namn/Name of the proxy

Personnr/Födelsedatum/Personal
id. No./Date of birth

Utdelningsadress/Address

Postnummer och postadress/Postal code and city

Underskrift av aktieägare/Signature by the shareholder
Aktieägarens namn/Name of the shareholder

Ort och datum/Place and date

Telefonnummer/Telephone number

Personnr/Födelsedatum/Org.nr/
Personal id. No./Date of birth/Reg.
No.

Telefonnummer/Telephone number

Namnteckning*/Signature*

* Vid firmateckning ska namnförtydligande anges vid namnteckningen och aktuellt registreringsbevis
biläggas det ifyllda fullmaktsformuläret.
* If signing for a company, clarification of signature shall be set out under the signature and an up to
date certificate of registration shall be enclosed to the completed proxy form.
Fullmaktens giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet samt måste vara daterad och
undertecknad för att vara giltig.
A proxy may be valid for up to five years from issuance and must be dated and signed in order to be
valid.
Fullmakten är giltig längst:/This proxy is valid:
t o m bolagsstämman den 18 mars 2021
/for the general meeting on 18 March 2021

1 år/year

5 år/years

Vänligen notera att anmälan om aktieägares deltagande vid bolagsstämman måste ske genom
avgivande av förhandsröst (på det sätt som föreskrivs i kallelsen) även om aktieägaren avser att
utöva sin rösträtt genom ombud. Den ifyllda fullmakten i original (med eventuella bilagor) bör
sändas till bolaget tillsammans med formuläret för förhandsröstning.

Please note that a shareholder shall give the company notice of attendance by submission of
advance vote (as set out in the notice convening the general meeting) even if the shareholder
intends to exercise his or her voting rights through a proxy. The original copy of the completed
proxy form (together with any enclosures) should be sent to the company together with the
advance voting form.

