ASKER OG BÆRUMS BUDSTIKKE HOLDING AS

VEDLEGG 1: RETT TIL Å DELTA PÅ EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING VED FULLMAKT

FULLMAKT MED STEMMEINSTRUKS
Denne fullmaktseddelen gjelder fullmakt med stemmeinstruks.
Som eier av ___________________ aksjer i Asker og Bærums Budstikke Holding AS gir jeg/vi herved
styrets leder (eller den han bemyndiger) fullmakt til å møte og avgi stemmer på Asker og Bærums
Budstikke Holding AS sin ekstraordinære generalforsamling 24. mars 2021.
Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Alle saksdokumenter er tilgjengelig
på selskapets aksjonærsider http://investor.budstikka.no, hvor grunnlaget for å gi fullmakt i de ulike
sakene fremkommer. Dersom det ikke krysses av i rubrikken, vil dette anses som en instruks om å
stemme «for» det aktuelle forslaget i innkallingen.
Dagsorden ekstraordinær generalforsamling 24. mars 2021
1
Godkjennelse av innkallingen og dagsorden i henhold til vedlagte
saksdokumenter, som også finnes på selskapets aksjonærsider
2
Valg av møteleder for den ekstraordinære generalforsamlingen og
person til å medundertegne protokollen i henhold til forslag på
selskapets aksjonærsider
3
Forslag om salg av 99,9 % av aksjene i Asker og Bærums Budstikke AS
til Amedia AS i henhold til vedlagte saksdokument i vedlegg 3, som
også finnes på selskapets aksjonærsider
4
Forslag til nye vedtekter for Asker og Bærums Budstikke Holding AS i
henhold til vedlagte saksdokument i vedlegg 4, som også finnes på
selskapets aksjonærsider
5
Valg av styre i henhold til forslag på selskapets aksjonærsider

-----------------------------------Sted, dato

For

Mot

Avstå

------------------------------------------------Aksjeeiers underskrift
------------------------------------------------Aksjeeiers navn med blokkbokstaver
------------------------------------------------E-postadresse

Fullmakt sendes med epost til:
investor@budstikka.no
Oppgi «fullmakt til ekstraordinær generalforsamling» i emnefeltet, og skann inn og legg ved ferdig
utfylt og signert fullmaktsskjema. Fullmakten sendes innen utløpet av 23. mars 2021 til
investor@budstikka.no, eller alternativt leveres fullmakten fysisk i selskapets postkasse ved
inngangen til selskapets lokaler, Billingstadsletta 17, 1396 Billingstad.

ASKER OG BÆRUMS BUDSTIKKE HOLDING AS

VEDLEGG 2: RETT TIL Å DELTA PÅ EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING VED FULLMAKT

FULLMAKT UTEN STEMMEINSTRUKS
Denne fullmaktseddelen gjelder fullmakt uten stemmeinstruks.
Som eier av ___________________ aksjer i Asker og Bærums Budstikke Holding AS gir jeg/vi herved
styrets leder (eller den han bemyndiger) fullmakt til å møte og avgi stemmer på Asker og Bærums
Budstikke Holding AS sin ekstraordinære generalforsamling 24. mars 2021.

-----------------------------------Sted, dato

------------------------------------------------Aksjeeiers underskrift
------------------------------------------------Aksjeeiers navn med blokkbokstaver
------------------------------------------------E-postadresse

Fullmakt sendes med epost til:
investor@budstikka.no
Oppgi «fullmakt til ekstraordinær generalforsamling» i emnefeltet, og skann inn og legg ved ferdig
utfylt og signert fullmaktsskjema. Fullmakten sendes innen utløpet av 23. mars 2021 til
investor@budstikka.no, eller alternativt leveres fullmakten fysisk i selskapets postkasse ved
inngangen til selskapets lokaler, Billingstadsletta 17, 1396 Billingstad.

