PÅMELDING – EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 5. JANUAR 2017 I STRONGPOINT ASA
Melding om at De vil delta i den ekstraordinære generalforsamlingen 5. januar 2017, kan gis på dette
påmeldingsskjemaet. Meldingen bør være selskapet i hende senest 4. januar 2017 kl. 16.00 og sendes til selskapet pr
telefaks (telefaksnr: 63 83 58 01) eller e-post (e-postadresse: anders.nilsen@strongpoint.com). Dersom De etter
påmelding skulle bli forhindret fra å møte, kan skriftlig og datert fullmakt leveres i generalforsamlingen.
Undertegnede vil møte i den ordinære generalforsamlingen i StrongPoint ASA den 5. januar 2017 og (sett kryss):
 Avgi stemme for mine/våre aksjer


Avgi stemme for aksjer i følge vedlagte fullmakt(er)

Aksjeeierens navn og adresse: ________________________________________________________________
(vennligst bruk blokkbokstaver)

_______________
dato

______________________
sted

__________________________________________
aksjeeiers underskrift
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FULLMAKT – EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 5. JANUAR 2017 I
STRONGPOINT ASA
Hvis De selv ikke møter i den ekstraordinære generalforsamlingen 5. januar 2017, kan De møte ved fullmektig. De kan
da benytte dette fullmaktsskjemaet. Skriftlig og datert fullmakt kan enten sendes til selskapet pr post, telefaks eller epost innen 4. januar 2017 kl. 1600 eller leveres i generalforsamlingen. Fullmakter kan sendes pr post (StrongPoint
ASA, Slynga 10, 2005 Rælingen), pr telefaks: 63 83 58 01 eller som skannede vedlegg til e-post (e-postadresse:
anders.nilsen@strongpoint.com).
Undertegnede aksjeeier i StrongPoint ASA gir herved (sett kryss):
Styrets leder Svein Jacobsen eller den han/hun bemyndiger
____________________________________
Navn på fullmektig (vennligst bruk blokkbokstaver)
fullmakt til å møte og avgi stemme for mine/våre aksjer i den ekstraordinære generalforsamlingen i StrongPoint ASA
den 5. januar 2017. Dersom det er sendt inn fullmakt uten å navngi fullmektigen, anses fullmakten gitt til styrets leder
eller den han bemyndiger.
Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Merk at dersom det ikke er krysset av i
rubrikkene nedenfor, vil dette anses som en instruks om å stemme ”for” forslagene i innkallingen. I den
grad det foreligger forslag som ikke er fremsatt av styret, eller dersom det blir fremmet forslag i tillegg til eller til
erstatning for forslagene i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen.
Sak:

For

Mot

Avstår

Fullmektigen
avgjør
stemmegivningen

2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden
4. Ekstraordinært utbytte på NOK 1,00

Aksjeeierens navn og adresse: ________________________________________________________________
(vennligst bruk blokkbokstaver)

_______________
dato

______________________
sted

__________________________________________
aksjeeiers underskrift

Dersom aksjeeieren er et selskap, må gjeldende firmaattest vedlegges fullmakten.
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