FULLMAKT
Nexstim Abp:s årsstämma 2020
Jag/vi, aktieägare i Nexstim Abp, ger
chefsjurist Hanna Kotola eller en av henne utsedd person fullmakt att för min/vår räkning föra talan
och utöva den rösträtt som tillkommer mitt/vårt aktieinnehav på Nexstim Abp:s årsstämma som
sammankallats till 30 april 2020.
Anvisningar för röstning:
Ge ombudet anvisningar för eventuell röstning genom att kryssa för (X) de relevanta rutorna nedan.
Om inga anvisningar har givits röstar ombudet för de alternativ som angivits i
stämmokallelsen. Nedan saknas kryssruta ”Emot” i de beslutsärenden där stämman enligt
bolagsordningen ska fatta beslut, med beaktande av att det inte är möjligt att lämna ett motförslag
med denna fullmakt.
Beslutsärende

För

Emot

7 Fastställelse av årsredovisningen



8 Balansering av räkenskapsperiodens förlust





Avstår från att rösta




9 Beviljande av ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
och verkställande direktören







11 Beslut om styrelseledamöternas arvoden
och reseersättningar





12 Fortsättning av det villkorade aktieandelsprogrammet med ett år
i enlighet med valberedningens förslag















15 Val av revisor





16 Ändring av stadgarna om aktieägarnas valberedning







17.1 Bemyndigande till styrelsen (högst 420 000 000 aktier):







13 Betalning av revisorsarvode
14 Fastställande av antalet styrelseledamöter och val av styrelse
i enlighet med valberedningens förslag

att besluta om emissioner, optionsrätter och tilldelning av andra särskilda rättigheter som berättigar till
aktier för att tillgodose bolagets framtida finansieringsbehov, utveckla bolagets egetkapitalstruktur,
minska eller minimera skulderna samt genomföra företagsförvärv och företagsarrangemang och för
företagets andra behov
17.2 Bemyndigande till styrelsen (högst 39 000 000 aktier):







att besluta om emissioner, optionsrätter och tilldelning av andra särskilda rättigheter som berättigar till
aktier för aktieandelsprogrammet för styrelseledamöterna samt för långsiktiga incitamentsprogram för
bolagets ledning och medarbetare.

Ort och datum

_____________________________
Underskrift
_____________________________ Aktieägarens namnförtydligande
Den ifyllda fullmakten ska lämnas in till Nexstim Abp, Årsstämma, Elimägatan 9 B, 00510
Helsingfors, eller som pdf-fil till hanna.kotola@nexstim.com senast 27 april 2020 (fullmakten ska då
vara tillhanda).

