FULLMAKT FÖR CARL HÖGLUND
Nedanstående aktieägare (”Aktieägaren”) ger härmed fullmakt åt Carl Höglund i Tempest
Security AB (publ) att för min räkning delta och rösta vid årsstämma i Tempest Security AB
(publ), org. nr. 556936-8524, tisdagen den 25 maj 2021 i enlighet med de markerade
svarsalternativ som framgår nedan.

__________________________________________________________________________
Aktieägarens namn. Om bolag,
Aktieägarens personnummer/organisationsange företagsnamn (firma)
nummer eller motsvarande

__________________________________________________________________________
Telefonnummer
E-post

__________________________________________________________________________
Ort och datum

__________________________________________________________________________
Aktieägarens signatur. Om bolag, signatur av behörig(a) firmatecknare.

__________________________________________________________________________
Namnförtydligande

För att lämna fullmakt till Carl-Höglund, gör så här:
1. Fyll i aktieägarens uppgifter ovan (vänligen texta tydligt)
2. Markera svarsalternativ nedan för hur aktieägaren vill rösta
3. Skriv ut och underteckna fullmakten (vid ”Aktieägarens signatur” ovan)
Ifyllt och undertecknad fullmakt skickas med post till Tempest Security AB (publ), att: Carl
Höglund, Rålambsvägen 17, 18 tr, 112 59 Stockholm (märk kuvertet ”Årsstämma”).
Om aktieägaren är en juridisk person ska formuläret undertecknas av behörig(a)
firmatecknare och måste behörighetshandlingar (t.ex. registreringsbevis och eventuell
fullmakt) biläggas fullmakten.
Observera att aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera aktierna i
eget namn för att kunna vara företrädd vid stämman. Instruktioner om detta finns i kallelsen
till stämman.

Ytterligare information
Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att markera ett av de nedan angivna
svarsalternativen vid respektive punkt i fullmakten. Om aktieägaren har försett fullmakten
med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är den
ogiltig.
Om aktieägaren vill avstå från att rösta i någon fråga ska inget svarsalternativ i den frågan
markeras.
Endast en fullmakt per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än en fullmakt in kommer
endast den senast daterade fullmakten att beaktas. Om två eller fler fullmakter har samma
datering kommer endast den fullmakt som sist kommit bolaget tillhanda att beaktas.
Ofullständigt eller felaktigt ifyllt fullmakt kan komma att lämnas utan avseende.
Komplett fullmakt, inklusive eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara Tempest
Security AB (publ) tillhanda senast måndagen den 24 maj 2021.
Poströst kan återkallas fram till och med måndagen den 24 maj 2021 genom att meddela
detta per e-post till carl.hoglund@tempest.se. Fullmakten kan också återkallas genom att
aktieägaren väljer att närvara personligen vid stämman.
För fullständiga förslag till beslut - vänligen se kallelse, förslag och övriga underlag på
(https://investor.tempestgroup.se/bolagsstyrning/bolagsstaemmor/).
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som
finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy_Notice_Boss_Final_SWE_30112020.pdf
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Röstinstruktioner till mitt ombud Carl Höglund vid årsstämma i Tempest Security AB
(publ) den 25 maj 2021.
Svarsalternativen nedan avser beslutspunkterna på årsstämman i Tempest Security AB
(publ) den 25 maj 2021 och de respektive förslag från styrelse och valberedning som har
redovisats i kallelsen.
BESLUTSPUNKT
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Ja

Nej

9. (a) Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;

Ja

Nej

9. (b) Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen;

Ja

Nej

9. (c) Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
i.

Styrelseledamoten och ordföranden Anders Laurin

Ja

Nej

ii.

Styrelseledamoten Thomas Löfving

Ja

Nej

iii.

Styrelseledamoten Daniel Nyhrén

Ja

Nej

iv.

Styrelseledamoten Michael Silfverberg

Ja

Nej

v.

Styrelseledamoten och verkställande direktören Andrew Spry

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

10. Beslut om antal styrelseledamöter

11. Beslut om antal revisorer

12. Beslut om arvode till styrelsen

13. Beslut om arvode till revisor
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14. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
i.

Val av Thomas Löfving som styrelseledamot

ii.

Val av Daniel Nyhrén som styrelseledamot

iii.

Val av Michael Silfverberg som styrelseledamot

iv.

Val av Andrew Spry som styrelseledamot

v.

Val av Helena Skarle som styrelseledamot

vi.

Val av Daniel Nyhrén som styrelsens ordförande

15. Val av revisor

16. Förslag till beslut om utseende av valberedning

17. Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

18. Förslag till beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen
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Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

