Fuldmagt/brevstemmeblanket til ordinær generalforsamling i ChemoMetec A/S den 11. oktober 2018

Afgivelse af fuldmagt/brevstemme:
Fuldmagt eller brevstemme kan tillige afgives elektronisk via aktionærportalen på vores hjemmeside
www.chemometec.com ved anvendelse af brugernavn og adgangskode eller NemID, eller ved at udfylde og indsende
denne blanket med post, per fax 45460998 eller via e-mail til gf@computershare.dk. Sidste frist for afgivelse af
fuldmagt elektronisk er den 8. oktober 2018 kl. 09.00, og sidste frist for afgivelse af brevstemme er den 8. oktober
2018 kl. 09.00.
SÆT KUN ÉT KRYDS:
Jeg giver herved fuldmagt til formanden for bestyrelsen for ChemoMetec A/S med substitutionsret (ret til
at indsætte stedfortræder) til at stemme på mine/vores vegne på generalforsamlingen.
Jeg giver herved fuldmagt til:

___________________________________________________
Navn og adresse

til at stemme på mine/vores vegne på generalforsamlingen.
Jeg bestiller adgangskort til rådgiver: ___________________________________________________
Navn og adresse (benyt venligst blokbogstaver)
Afkrydsningsfuldmagt, nedenunder har jeg angivet hvorledes jeg ønsker at stemme på generalforsamlingen.
Bemærk at denne fuldmagt kun vil blive anvendt, hvis der fra anden side begæres afstemning.
Brevstemme, nedenunder har jeg angivet hvorledes jeg ønsker at stemme på generalforsamlingen. Bemærk, at
brevstemmen ikke kan trækkes tilbage, og at den tillige vil blive brugt i tilfælde af ændringsforslag til
dagsordenspunkterne.
Punkter på dagsordenen for generalforsamlingen den
Bestyrelsens
11. oktober 2018 (i forkortet form, det bemærkes, at den fulde
FOR
IMOD
UNDLAD
anbefaling
dagsorden fremgår af indkaldelsen)
1. Udpegelse af dirigent (der kan ikke stemmes herom)
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det
forløbne år
3. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til
godkendelse, herunder meddelelse af decharge til direktion og
For
bestyrelse ........................................................................................................
4. Afgørelse om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i
For
henhold til den godkendte årsrapport .................................................................
5. Valg af bestyrelse:
Genvalg af Preben König
For
Genvalg af Martin Glensbjerg
For
Genvalg af Peter Reich
For
6. Valg af revision:
Genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
For
7. Forslag fra bestyrelsen:
7.1. Bestyrelsens forslag om fortsat bemyndigelse vedr. køb af
For
egne aktier ...............................................................................................
7.2. Bestyrelsens forslag om vedtægtsændringer
For
8. Eventuelt (der kan ikke stemmes herom)
Ved manglende angivelse af typen for fuldmagt/brevstemme, men ellers korrekt udfyldelse, vil blanketten blive
betragtet som en brevstemme.
_______________________________________________
Dato/underskrift

Bemærk, at hverken selskabet eller ejerbogsfører er ansvarlige for eventuelle forsinkelser ved
fremsendelsen.

