Anvisningsformulär
Instruktioner till det oberoende ombudet inför ordinarie bolagsstämma i Fenix Outdoor International
AG, organisationsnummer CHE-206.390.054, den 27 april 2022.
Detta formulär måste vara mottaget av Fenix Outdoor International AG:s oberoende ombud senast
fredagen den 22 april 2022. Observera att aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade måste
registrera aktierna i eget namn för att kunna utöva sin rösträtt. Aktieägare bör informera berörda
parter i god tid före tisdagen den 19 april 2022. Instruktioner för detta finns i kallelsen till ordinarie
bolagsstämma.
Introduktion och vägledning:
Du har möjlighet att instruera det oberoende ombudet avseende de beslutspunkter som finns
upptagna i den i kallelsen föreslagna dagordningen enligt följande:
a) en allmän instruktion som avser alla punkter på dagordningen (se avsnitt 1 nedan); eller
b) b) konkreta instruktioner avseende respektive beslutspunkter i den föreslagna dagordningen
(se avsnitt 2 nedan).
Vänligen lämna dina instruktioner enbart som en av följande: (i) enligt avsnitt 1 (som en allmän
instruktion), eller (ii) enligt avsnitt 2 (som konkreta instruktioner). Skulle du ge instruktioner i båda
avsnitten, kommer det oberoende ombudet primärt att följa dina konkreta instruktioner enligt avsnitt 2
och subsidiärt din allmänna instruktion enligt avsnitt 1.
Viktig anmärkning: Om du skulle returnera detta anvisningsformulär utan att ha lämnat
allmänna och/eller konkreta instruktioner avseende de avseende de beslutspunkter som finns
upptagna i den i kallelsen föreslagna dagordningen kommer det oberoende ombudet att avstå
från att rösta för dina aktier.
Du har därutöver möjlighet att ge allmänna instruktioner till det oberoende ombudet angående
punkter till dagordningen och/eller förslag till bolagsstämman som inte omfattas av kallelsen (se
avsnitt 3 nedan), i de fall sådana skulle förekomma.
Instruktioner som lämnats enligt detta formulär är fortsatt giltiga och kommer efterföljas, även om det
oberoende ombudet skulle vara förhindrat att representera aktieägarna vid bolagsstämman. Om det
oberoende ombudet får förhinder kommer era instruktioner att överlämnas till den oberoende
ombudets suppleant eller dennes efterträdare (utsedd av styrelsen).

1. Allmänna instruktioner avseende de beslutspunkter som finns upptagna i den i
kallelsen föreslagna dagordningen
Den oberoende ombudet ska avseende de beslutspunkter som finns upptagna i den i kallelsen
föreslagna dagordningen rösta enligt följande:
rösta för styrelsens förslag
rösta mot styrelsens förslag
avstå från att rösta.
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2. Konkreta instruktioner avseende de beslutspunkter som finns upptagna i den i
kallelsen föreslagna dagordningen
Det oberoende ombudet ska avseende de beslutspunkter som finns upptagna i den i kallelsen
föreslagna dagordningen rösta enligt följande:

Dagordning
1.

Ja

Nej

Avstår

Godkännande av årsredovisningen för 2021 och framläggande
av revisionsberättelse

2.
3.

Disposition av bolagets vinst enligt balansräkningen för 2021
Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och ledande
befattningshavare
4.1 Styrelseledamöter, omval av
a) Ulf Gustafsson som styrelseledamot fram till slutet av nästa
årsstämma;
b) Mats Olsson som styrelseledamot fram till slutet av nästa
årsstämma;
c) Sebastian von Wallwitz som styrelseledamot fram till slutet av
nästa årsstämma;
d) Susanne Dalsgaard Nordin som styrelseledamot fram till slutet
av nästa årsstämma;
e) Rolf Schmid som styrelseledamot fram till slutet av nästa
årsstämma
4.2 Omval av Martin Nordin som Styrelseordförande
4.3 Omval av Ulf Gustafsson som ledamot i ersättningskommittén
fram till slutet av nästa årsstämma;
4.3 Omval av Susanne Dalsgaard Nordin som ledamot i
ersättningskommittén fram till slutet av nästa årsstämma
4.4 Val av Dr.jur. Phillippe Meijer och Lars Sandberg som
oberoende ombud fram till slutet av nästa årsstämma
4.5 Omval av Ernst & Young Ltd, Zürich, som bolagets revisorer
fram till slutet av nästa årsstämma
5.1 Godkännande av den totala ersättningen till styrelsen för
räkenskapsåret 2023
5.2 Godkännande av den totala fasta ersättningen till ledande
befattningshavare för räkenskapsåret 2023
5.3 Godkännande av den totala rörliga ersättningen för ledande
befattningshavare för räkenskapsåret 2021

3. Allmänna instruktioner avseende förekommande beslutspunkter som inte
upptagits i den i kallelsen föreslagna dagordningen.
Om årsstämman ska rösta om beslutspunkter som inte upptagits i den i kallelsen föreslagna
dagordningen, ska det oberoende ombudet rösta enligt följande:
rösta för styrelsens förslag
rösta mot styrelsens förslag
avstå från att rösta.
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Aktieägarens namn

Person-/organisationsnummer

Telefonnummer

E-post

Ort och datum

Antal aktier

Underskrift

Namnförtydligande

Om aktieägaren är en juridisk person ska ett registreringsbevis, eller motsvarande
behörighetshandlingar, biläggas detta anvisningsformulär.
Vänligen skicka detta anvisningsformulär komplett ifyllt och behörigen undertecknat tillsammans
med anmälan per e-post till lars.sandberg@skarplaw.se senast det datum som är angivet i kallelsen,
och i förekommande fall originalhandlingar per post till följande adress:
Skarp Advokatbyrå AB
Att. Lars Sandberg
Grev Turegatan 35
114 38 Stockholm
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