Nordic Blue Invest A/S

CVR nr. 21 44 14 06

Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Blue Invest A/S fredag den 31. marts 2017 kl. 10.00 på
Philip Heymans Alle 3, 4. sal, 2900 Hellerup

Navn og adresse:______________________________

Denne formular returneres til:

____________________________________________

Computershare A/S
Kongevejen 418
DK-2840 Holte

____________________________________________

VP-kontonummer:_____________________________
NB! VP-kontonummer SKAL angives for at kunne identificere dig som aktionær.
VP-kontonummeret er som hovedregel det samme som dit depotnummer. I visse tilfælde består VP-kontonummeret af dit depotnummer plus foranstillet identifikationsnummer på dit pengeinstitut. Er du i tvivl, kan du rette
henvendelse til dit pengeinstitut.

Bestilling af adgangskort:
Bestilling af adgangskort eller afgivelse af fuldmagt/brevstemme kan foretages elektronisk via www.invsel.dk
eller ved at udfylde og indsende denne blanket per post eller per e-mail til gf@computershare.dk. Benytter du
elektronisk tilmelding, får du øjeblikkelig bekræftelse på tilmeldingen.
SÆT KRYDS:
Jeg ønsker at deltage i generalforsamlingen og bestiller hermed adgangskort.
Jeg ønsker samtidig at bestille adgangskort til en ledsager/rådgiver
Navn/adresse:

Dato

Underskrift

Afgivelse af fuldmagt eller brevstemme
Udfyld venligst næste side. Fuldmagt eller brevstemme kan tillige afgives elektronisk via www.invsel.dk ved
anvendelse af NemID eller brugernavn og adgangskode senest tirsdag den 28. marts 2017 kl. 23:59.

Bemærk, at selskabet og ejerbogsfører ikke er ansvarlige for eventuelle forsinkelser ved fremsendelsen. Denne blanket skal være selskabet (via www.invsel.dk) eller Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte i hænde senest
tirsdag den 28. marts 2017 kl. 23:59 enten per e-mail til gf@computershare.dk eller ved brev.

Fuldmagt/brevstemme
Ordinær generalforsamling i Nordic Blue Invest A/S fredag den 31. marts 2018 kl. 10.00 på selskabets adresse, Philip Heymans Alle 3, 4. sal, 2900 Hellerup

Denne blanket kan anvendes enten til at give fuldmagt til stemmeafgivelse på generalforsamlingen eller
som brevstemme.
Sæt venligst kryds i enten rubrik A) eller B) eller C) ved fuldmagt eller rubrik D) ved brevstemme (kun 1 kryds):

Navn og adresse:__________________________________________

Denne formular returneres til:

________________________________________________________

Computershare A/S
Kongevejen 418
DK-2840 Holte

VP-kontonummer:________________________________________

Afgivelse af fuldmagt/brevstemmer: Hvis du ikke ønsker eller er forhindret i at deltage, har du mulighed
for at afgive brevstemme eller give en anden fuldmagt til at repræsentere dig på generalforsamlingen.
SÆT KUN ÉT KRYDS:
FULDMAGT:
A)

Jeg giver herved fuldmagt til tredjemand:
______________
Navn og adresse på fuldmægtigen (benyt venligst blokbogstaver)
til at stemme på mine/vores vegne på generalforsamlingen, og jeg/vi bestiller hermed adgangskort på
vegne af min/vores fuldmægtig. Hvis fuldmægtigen ønsker at medbringe en rådgiver, skal der også bestilles adgangskort til denne. Jeg/vi bestiller hermed adgangskort til fuldmægtigens rådgiver:
______________________________________________________________________
Navn og adresse på fuldmægtigens rådgiver (benyt venligst blokbogstaver)

B)

Jeg giver herved fuldmagt til formanden for bestyrelsen for Nordic Blue Invest A/S med substitutionsret (ret til at indsætte stedfortræder) til at stemme på mine/vores vegne på
generalforsamlingen, i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling, som angivet nedenfor.

C)

Jeg giver herved fuldmagt til formanden for bestyrelsen for Nordic Blue Invest A/S med substitutionsret (ret til at indsætte stedfortræder) til at møde og stemme i overensstemmelse med min afkrydsning under ”Dagsordenspunkter” nedenfor. (Sæt venligst kryds i rubrikkerne ”FOR”, ”IMOD” eller ”UNDLAD” for at angive, hvordan stemmerne ønskes afgivet. Er der ikke afkrydset på et eller flere punkter under
”Dagsordenspunkter” nedenfor, stemmes der i disse punkter i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling.)
Bemærk at denne fuldmagt kun vil blive anvendt, hvis der fra anden side begæres afstemning.

BREVSTEMME:
D)

Brevstemme. Sæt venligst kryds i rubrikkerne ”FOR”, ”IMOD” eller ”UNDLAD” for at angive, hvordan
stemmerne ønskes afgivet i hvert enkelt punkt. Såfremt et kryds undlades i et eller flere ”Dagsordenspunkter” nedenfor, bliver dette anset for at være et kryds i ”UNDLAD” og kun de afkrydsede punkter tælles
med. Såfremt ingen ”Dagsordenspunkter” nedenfor markeres med et kryds, anses din stemme for afgivet i
overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling.
Bemærk at en brevstemme ikke kan tilbagekaldes eller erstattes af en ny brevstemme, når
selskabet har modtaget brevstemmen.

Bemærk, at selskabet og ejerbogsfører ikke er ansvarlige for eventuelle forsinkelser ved fremsendelsen. Denne blanket skal være selskabet (via www.invsel.dk) eller Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte i hænde senest
tirsdag den 28. marts 2017 kl. 23:59 enten per e-mail til gf@computershare.dk eller ved brev.

Fuldmagt/brevstemme
DAGSORDENSPUNKTER:
Punkter på dagsordenen for generalforsamlingen 31. marts 2017 (i forkortet form, idet bemærkes, at den fulde dagsorden fremgår af indkaldelsen)
1.

Udpegning af dirigent .................................................................................

2.

Valg af nye medlemmer til bestyrelsen: ......................................................

3.

Eventuelt ...................................................................................................

FOR

IMOD

UNDLAD

Bestyrelsens
anbefaling

Ved manglende angivelse af typen for fuldmagt/brevstemme, men korrekt udfyldelse, vil blanketten blive betragtet som en brevstemme.

Fuldmagten/brevstemmen gælder aktier, som undertegnede ejer på registreringsdatoen, den 24. marts
2017, opgjort på baggrund af selskabets ejerbog samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget, men endnu ikke indført i ejerbogen.
Dato og Underskrift

Dato

Underskrift

VP-kontonummer:________________________________________

Bemærk, at selskabet og ejerbogsfører ikke er ansvarlige for eventuelle forsinkelser ved fremsendelsen. Denne blanket skal være selskabet (via www.invsel.dk) eller Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte i hænde senest
tirsdag den 28. marts 2017 kl. 23:59 enten per e-mail til gf@computershare.dk eller ved brev.

