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Vedlegg 1: Fullmaktskjema 
 
 

FULLMAKT 
 

 

Som eier av _____________________________________ aksjer i Genetic Analysis AS gir jeg/vi herved 

 

  styrets leder 

  _______________________________________ (sett inn navn) 

 
fullmakt til å representere og avgi stemmer for mine/våre aksjer på ordinær generalforsamling i Genetic 
Analysis AS den 28 april 2022. 
 
Dersom det ikke er krysset av for noen av alternativene ovenfor, vil fullmakten bli ansett gitt til styrets leder. 
Dersom fullmakt er gitt til styrets leder, har denne adgang til å gi en advokat eller et annet medlem av styret 
eller ledelsen rett til å representere, og avgi stemme for, aksjene som fullmakten omfatter. 
 
Dersom aksjonæren ønsker det, og styrets leder er innsatt som fullmektig, kan stemmeinstruksen nedenfor 
fylles inn og sendes Selskapet. Det vil da bli avgitt stemme for aksjene i henhold til instruksen.  
 
Stemmeinstruks: 

Vedtak 
Stemmer 

for 
Stemmer 

mot 
Avstår fra å 

stemme 

Godkjennelse av innkallingen og dagsorden    

Godkjennelse av årsregnskap og styrets 
årsberetning for Genetic Analysis AS for 2021, 
herunder disponering av årets resultat 

   

Honorar til Selskapets revisor    

Valg av medlemmer til styret    

Godtgjørelse til styret    

Valg av valgkomité     

Honorar til Selskapets valgkomite    

Utvidelse av opsjonsprogram    

Styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen    

 
Dersom det er gitt stemmerettsinstruks gjelder følgende: 
 
 Dersom det er krysset av for "Stemmer for" innebærer det en instruks til fullmektigen om å stemme for 

forslaget i innkallingen, med de endringer som styret, styrets leder eller møteleder måtte foreslå. Ved 
eventuelle endringer i forhold til de forslag som fremgår av innkallingen, kan fullmektigen etter eget 
skjønn avstå fra å stemme for aksjene.  

 Dersom det er krysset av for "Stemmer mot" innebærer det en instruks til fullmektigen om å stemme 
mot forslaget i innkallingen, med de endringer som styret, styrets leder eller møteleder måtte foreslå. 
Ved eventuelle endringer i forhold til de forslag som fremgår av innkallingen, kan fullmektigen etter 
eget skjønn avstå fra å stemme for aksjene. 

 Dersom det er krysset av for "Avstår fra å stemme" innebærer det en instruks til fullmektigen om ikke 
å avgi stemme for aksjene.  

 Dersom det ikke krysses av for noe alternativ, innebærer det at fullmektigen står fritt til å avgjøre 
hvordan det skal stemmes for aksjene. 
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 Ved avstemninger over saker som ikke fremgår av innkallingen, men som lovlig tas opp til avgjørelse 
ved generalforsamlingen står fullmektigen fritt til å avgjøre hvordan det skal stemmes for aksjene. Det 
samme gjelder avstemning over formelle forhold, f.eks. valg av møteleder, avstemningsrekkefølge 
eller avstemningsform.   

 Dersom aksjonæren har innsatt annen fullmektig enn styrets leder og ønsker å gi vedkommende 
instruks om stemmegivning er dette et forhold mellom aksjonæren og fullmektigen som er selskapet 
uvedkommende. For dette tilfellet påtar selskapet seg ikke ansvar for å kontrollere om fullmektigen 
avgir stemme i henhold til instruksen. 

 

  
Underskrift: ____________________________________________* 
 
 
Navn: ____________________________________________ (blokkbokstaver) 
 
 
Sted/dato: ____________________________________________ 
 
 
Vennligst send fullmakten til: Genetic Analysis AS v/ Eilert Aamodt, e-post: ea@genetic-analysis.com. 
 
 
*) Dersom fullmakt gis på vegne av et selskap eller annen juridisk person, må det vedlegges firmaattest 
og/eller fullmakt som viser at den som undertegner har kompetanse til å avgi fullmakten. Dersom 
tilfredsstillende dokumentasjon ikke mottas står fullmektigen fritt til å benytte eller forkaste fullmakten etter 
eget skjønn. 

  


