
Den danske tekst er en uautoriseret oversættelse af den svenske tekst. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem den svenske tekst 
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FULDMAGTSBLANKET 

Hermed befuldmægtiges nedenfor anførte repræsentant, eller den person, han eller hun sætter i sit sted, til 
at repræsentere og stemme for alle undertegnedes tegnede aktier i selskabet på den ekstraordinære 
generalforsamling den 27. juli 2021 i Cytovac AB, organisationsnummer 559162-3318 ("Selskabet"). 

Repræsentant 

Repræsentantens navn 

 Erik Myrberg  
 

Personnummer 

 19930208-4190  
 

Adresse 

 Norrlandsgatan 15  
 

Postnummer og by 

 103 95 Stockholm  
 

Telefonnummer i dagtimerne 

 +46734242031  
 

E-mail 

 Erik.Myrberg@twobirds.com  
 

 

Aktionæren 

Aktionærens navn 

 

Personnummer/CVR-nummer  

 

Telefonnummer i dagtimerne E-mail 

 

Sted og dato 

 

Underskrift 

 

 

Navn i blokbogstaver 

 

 
Bemærk, at tilmelding til ekstraordinær generalforsamling skal foretages på den måde, der er angivet i 
indkaldelsen - selvom aktionæren er repræsenteret af en fuldmagtshaver. Bemærk desuden, at denne 
fuldmagtsblanket ikke udgør en tilmelding til ekstraordinær generalforsamling. 

Hvis aktionæren er en juridisk person, underskrives fuldmagtsblanketten af den/de tegningsberettigede og 
vedhæftes registreringsattest og andre dokumenter, der beviser underskrivernes autoritet. 

Den oprindelige fuldmagt samt eventuelt registreringsattest og andre dokumenter, der dokumenterer 
autoriteten for den person, der underskriver fuldmagten, skal sendes til Selskabet i god tid inden 
generalforsamlingen på adressen Cytovac AB, c/o Bird & Bird Advokat KB, Box 7714, 103 95 Stockholm. En 
scannet kopi af fuldmagt og autorisationsdokumenter kan også sendes via e-mail til 
teodor.hallin@twobirds.com. 
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BILAG 1 

 

 

Stemmeinstruktion 

 

 

 
1. Åbning af generalforsamling Ikke anvendelig 

2. Valg af formand til generalforsamlingen Ja ☐ Nej ☐ 

3. Oprettelse og godkendelse af valgliste Ja ☐ Nej ☐ 

4. Godkendelse af dagsorden Ja ☐ Nej ☐ 

5. Valg af en eller to godkendere Ja ☐ Nej ☐ 

6. Undersøgelse af, om generalforsamlingen er behørigt indkaldt Ja ☐ Nej ☐ 

7. Fastsættelse af honorarer til bestyrelse og revisorer Ja ☐ Nej ☐ 

8. Beslutning om udstedelse af bemyndigelse til bestyrelsen Ja ☐ Nej ☐ 

9. Godkendelse af beslutning om rettet emission Ja ☐ Nej ☐ 

10. Beslutning om bonusser til bestyrelsen, ledelsen og    
nøglemedarbejdere 

Ja ☐ Nej ☐ 

11. Afslutning af generalforsamling              Ikke anvendelig 
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