Bilaga 1

SVARSFORMULÄR

till Skriftligt Förfarande avseende transaktion med närstående i Zenith Growth I AB (publ)

Undertecknad Andelsägare eller av Andelsägare befullmäktigad person (den ”Röstberättigade”) röstar antingen
För eller Emot Förslaget genom att kryssa i en utav rutorna nedan.
VÄNLIGEN NOTERA: För det fall den Röstberättigade inte är direktregisterad som Andelsägare på det
relevanta värdepapperskontot hos Euroclear Sweden AB måste den Röstberättigade bilägga en Fullmakt, se
Bilaga 2. Andelsägare bör notera att Svarsformuläret utfärdat i samband med det Skriftliga Förfarandet förblir
giltig för det fall att ett ytterligare Skriftligt Förfarande initieras med anledning av att antalet deltagande
Röstberättigade är för få för att det Skriftliga Förfarandet ska uppnå beslutsförhet.

För Förslaget

Emot Förslaget

Undertecknad bekräftar härmed (genom att kryssa i en av rutorna ovan) att rösten erlagd i enlighet med detta
Svarsformulär skall utgöra en röst även vid ett andra Skriftligt Förfarande avseende Förslaget, för det fall sådant
kallas till i enlighet med klausul 16.9 i Villkoren.

Namn på Röstberättigad:

Den Röstberättigade är behörig då denna
är:

Andelägare:

1

Befullmäktigad:

2

Personnummer eller registreringsnummer samt hemvist/ säte för
den Röstberättigade:

Värdepapperskontonummer hos Euroclear Sweden AB (om
tillämpligt):

Namn och värdepapperskontonummer för förvaltare (om
tillämpligt):

Antal Vinstandelslån den Röstberättigade röstar för:

Telefonnummer, e-post och kontaktperson:

Signatur

Plats, datum

Namnförtydligande

Inga ytterligare behörighetshandlingar krävs
En fullmakt, enligt bilagt formulär (Bilaga 2), undertecknad av Andelsägaren eller annan
behörighetshandling, vilken utvisar antalet röster som den Röstberättigade får rösta för, måste bifogas
för att styrka den Röstberättigades behörighet.
1
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Bilaga 2
FULLMAKT

till Skriftligt Förfarande avseende transaktion med närstående i Zenith Growth I AB (publ)

VÄNLIGEN NOTERA: Denna Fullmakt ska användas om den Röstberättigade inte är direktregistrerad som
Andelsägare till värdepapperskontot hos Euroclear Sweden AB. Det måste alltid finnas en sammanhängande
fullmaktsordning från den registrerade Andelsägaren. För det fall utfärdaren av denna Fullmakt utfärdar
Fullmakten i sin roll som ”annan mellanhand” måste en fullmakt från Andelsägaren biläggas.

Namn på person/bolag som befullmäktigas att rösta i det Skriftliga Förfarandet:

Antal Vinstandelslån som personen/bolaget är befullmäktigad att rösta för i det Skriftliga Förfarandet:

Namn på Andelsägaren eller annan mellanhand, som i sin tur är befullmäktigad av Andelsägaren, som utfärdar
denna Fullmakt:

Härmed bekräftar undertecknad att den person/det bolag som specificeras ovan befullmäktigas att rösta för det
antal Vinstandelslån som framgår av ovan.
Totalt antal Vinstandelslån som utfärdaren av denna Fullmakt representerar:_______
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Utfärdaren av denna Fullmakt är:
Registrerad som Andelsägare av värdepapperskontot

Annan mellanhand och innehar Vinstandelslånen genom (vänligen specificera nedan):

Plats, Datum: ________________________

___________________________________
Namn:
Undertecknad är behörig att utfärda denna fullmakt i sin roll som Andelsägare eller annan mellanhand.
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