
FULLMAKT 

Stora Enso Oyj:s årsstämma 2020 

 

Jag/Vi befullmäktigar advokat Mårten Knuts, eller av honom utsedd person att representera mig/oss 

och rösta med alla mina/våra aktie/aktier enligt nedan angivna röstanvisningar på Stora Enso Oyj:s 

(FO-nummer 1039050-8) årsstämma den 4 juni 2020. 

 

Plats och datum: 

________________________________________________ 

Underskrift: 

 

________________________________________________ 

Namnförtydligande/ namnet på en juridisk person och namnet på dess representant: 

________________________________________________ 

Personbeteckning/ FO-nummer: 

________________________________________________ 

Telefonnummer dagstid: 

________________________________________________ 

Aktieägarens värdeandelskontonummer (om information finns tillgänglig): 

________________________________________________ 

 

Återlämnas ifylld och signerad till Mårten Knuts, Advokatbyrå Krogerus Ab, Unionsgatan 22, 00130 

Helsingfors, eller via e-post: agmstoraenso@krogerus.com. 

Fullmakten och de röstanvisningarna bör vara ombudet tillhanda senast 27 maj 2020. 

Aktieägare i samfundsform, t.ex. bolag, bör i samband med den fullmakten och röstanvisningarna 

tillställa utredning om att den person som har undertecknat fullmakten har rätt för att representera 

samfundet eller bolaget (till exempel ett utdrag av handelsregister eller styrelsens beslut). 

 

 

 

 

 

 



Röstanvisningar 

Namnet på aktieägaren (namnförtydligande): 

 

________________________________________________ 

För att ge röstanvisningar till ert ombud, markera en kryss (X) i rutorna nedan. 

Ifall ni inte markera kryss i en eller flera rutor, kommer ert ombud att vad gäller de punkter där 

inget kryss angivits, rösta för de förslag som presenteras i kallelsen till den ordinarie årsstämman. 

Ifall inte annat särskilt kommuniceras, anses aktieägaren ha röstat på lika sätt med alla de aktier 

han/hon äger. 

Då aktieägaren använder sig av denna fullmakt och röstar för eller emot, eller avhåller sig från att 

rösta för viss punkt på agendan, innebär det samtidigt att aktieägaren inte kräver full rösträkning på 

stämman, ifall beslut kan fattas på annat sätt på stämman. 

Aktieägaren ger även sitt samtycke till det att ombudet sänder aktieägarens röstanvisningar vidare 

till Euroclear Finland Oy och att Euroclear Finland Oy vid behov i värdeandelssystemet kan 

kontrollera numret på aktieägarens värdeandelskonto med avsikt att anteckna rösterna. 

 

 Beslustförslag Ja Nej Jag avhållar 

mig från att 

rösta 

 

7. Fastställande av bokslutet ☐ ☐ ☐  

      

8. Beslut om disposition av den vinst 

som balansräkningen utvisar och 

utbetalning av utdelning 

☐ ☐ ☐ 

9. Beslut om ansvarsfrihet för 

styrelseledamöter och 

verkställande direktören för 

räkenskapsperioden 1.1.2019 – 

31.12.2019 

☐ ☐ ☐  

10. Framläggande av ersättningspolicy ☐ ☐ ☐  

11. Beslut om styrelseledamöternas 

arvoden 
☐ ☐ ☐  

12. Beslut om antalet 

styrelseledamöter 
☐ ☐ ☐  

13. Val av ordförande, vice ordförande 

och övriga styrelseledamöter 
☐ ☐ ☐  

14. Beslut om revisorns arvode ☐ ☐ ☐  



15. Val av revisor ☐ ☐ ☐  

16. Bemyndigande för styrelsen att 

fatta beslut om förvärv av bolagets 

egna aktier 

☐ ☐ ☐  

17. Bemyndigande för styrelsen att 

fatta beslut om emission av aktier 
☐ ☐ ☐  

      

 


