BREVSTEMME
til ALK-Abelló A/S’ ordinære generalforsamling onsdag den 11. marts 2020 kl. 16.00
Navn
Adresse
Postnr. og by
Land

VP-reference:

Antal stemmer:

Undertegnede giver hermed brevstemme i overensstemmelse med nedenstående afkrydsning:
Sæt venligst kryds i rubrik A) eller afgiv brevstemme direkte på ALK’s InvestorPortal, som findes på
https://ir.alk.net/da/agm eller på VP Securities A/S’ hjemmeside www.vp.dk/agm
A)



Brevstemme i overensstemmelse med afkrydsningen nedenfor. Brevstemmen kan ikke tilbagekaldes. Sæt
venligst kryds i rubrikkerne ”FOR”, ”IMOD” eller ”UNDLAD” for at angive, hvorledes stemmerne ønskes afgivet.

Dagsorden
(Den fulde dagsorden fremgår af indkaldelsen)
1.
2.

Beretning om Selskabets virksomhed (er ikke til afstemning) .........
Godkendelse af årsrapport 2019, herunder meddelelse om
decharge for bestyrelse og direktion ................................................
3.
Beslutning om resultatdisponering ...................................................
4.
Godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende år. ...........
5.
Valg af formand for bestyrelsen
a ) Nyvalg af Anders Hedegaard......................................................
6.
Valg af næstformand for bestyrelsen
a) Genvalg af Lene Skole ................................................................
7.
Valg af øvrige medlemmer til bestyrelsen
a) Genvalg af Lars Holmqvist ...........................................................
b) Genvalg af Jakob Riis ..................................................................
c) Genvalg af Vincent Warnery ........................................................
8.
Valg af revisor
Nyvalg af PwC Statsautoriseret Revisionspartnerselskab ...............
9.(a) Ændring af statutterne for Ingeniør Johannes Hansen’s Fond ........
9.(b) Godkendelse af vederlagspolitik ......................................................
9. (c) Ændring af standarddagsorden .......................................................
9. (d) Vedtægternes pkt. 5.7 udgår ...........................................................
9. (e) Formalitetsændring af ejerbogsfører................................................
9.(f) Bemyndigelse til dirigenten ..............................................................
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Såfremt blanketten alene er dateret og underskrevet, men i øvrigt ikke er udfyldt eller kun delvist udfyldt, betragtes
den som en brevstemme afgivet til bestyrelsen til at stemme i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling som
anført i skemaet ovenfor. Blanketten vil blive taget i betragtning, hvis et nyt eller ændret forslag efter bestyrelsens
rimelige skøn i al væsentlighed er det samme som det oprindelige forslag.
Blanketten gælder det antal aktier, som undertegnede besidder pr. registreringsdatoen onsdag den 4. marts 2020.
Aktiebesiddelsen opgøres på baggrund af notering i Selskabets ejerbog samt meddelelser om ejerforhold, som Selskabet
har modtaget, men som endnu ikke er indført i ejerbogen.

2
Dato

0

2

0
Underskrift

Den daterede og underskrevne blanket skal være VP Securities A/S i hænde senest onsdag den 11. marts 2020 kl. 10.59 i udfyldt og
underskrevet stand ved scanning og fremsendelse via e-mail til vpinvestor@vp.dk.

