Anvisning för anmälan till bolagsstämma
Anmälan till bolagsstämman kan göras per e-post: info@omsen.ax
Anmälan kan även ske till Bolagets kontor per telefon 018 27 600 under bolagets öppettider (8:3016:00 vardagar).
Anmälan kan också lämnas skriftligen i den postlåda som finns tillgänglig vid ingången till vår
kundtjänst, på adressen Köpmansgatan 4, i Mariehamn eller skickas per post till:
Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag
PB 64
AX-22 101 MARIEHAMN

Anvisning för deltagande vid bolagsstämma genom ombud
Deltagande och utövande av rösträtt vid bolagsstämma kan ske genom ombud.
Ett ombud skall visa upp en skriftlig och daterad fullmakt, eller annan handling i original som på ett
tillförlitligt sätt visar på rätten att företräda annan.
Se mall för fullmakt (nästa sida).
Om företrädandet avser en juridisk person, till exempel ett bolag, så skall bolagets gällande
handelsregisterutdrag bifogas. Utdrag från protokoll bifogas om företrädandet grundar sig på ett
beslut som antecknats i protokoll. För dödsbon bör en kopia av bouppteckningens delägarförteckning
och övriga bilagor till bouppteckningen bifogas fullmakten.
Kopia av eventuella fullmakter och andra handlingar som gäller företrädandet bör tillställas Ömsen så
att de är Bolaget tillhanda före utgången av anmälningstiden för bolagsstämman.
Handlingar kan lämnas till Bolagets kontor i den postlåda som finns tillgänglig vid ingången till vår
kundtjänst, på adressen Köpmansgatan 4, i Mariehamn.
Handlingar kan även skickas per e-post: info@omsen.ax, eller per post till:
Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag
PB 64
AX-22 101 MARIEHAMN

Fullmakt och annan handling som berör företrädandet samt ombudets legitimation skall kunna
uppvisas på bolagsstämman.

FULLMAKT

Fullmaktsgivare:

…………………………………………………………………………………………….
(namn och personnummer/FO-nummer)

Fullmaktstagare:

…………………………………………………………………………………………….
(namn och personnummer)

Fullmaktstagaren har rätt att företräda fullmaktsgivaren och utöva rösträtten vid Ålands
Ömsesidigas Extra Bolagsstämma onsdagen den 14 oktober 2020, i Mariehamn.

……………………………………………

/

2020

(ort och datum)

………………………………………………………………………
(Underskrift med namnförtydligande)

Vänligen returnera en kopia fullmakten, och annan handling som berör företrädandet, till Ålands
Ömsesidiga Försäkringsbolag så att handlingarna är Bolaget tillhanda senast vid anmälningstidens
utgång.
Handlingar kan lämnas till Bolagets kontor i den postlåda som finns tillgänglig vid ingången till vår
kundtjänst på adressen Köpmansgatan 4, i Mariehamn.
Handlingar kan även skickas per e-post: info@omsen.ax, eller per post till:
Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag
PB 64
AX-22 101 MARIEHAMN
Fullmakt och annan handling som berör företrädandet samt ombudets legitimation skall kunna
uppvisas på bolagsstämman.

