Fuldmagt/brevstemmeblanket til ordinær generalforsamling i AGF A/S torsdag den 22. oktober 2020 kl.
16.00, i Ceres Park, PR electronics Lounge, Stadion Allé 70, 8000 Aarhus C
Navn og adresse:_________________________________

Denne blanket returneres til:

_______________________________________________

Computershare A/S
Lottenborgvej 26D, 1 sal
DK-2800 Kgs. Lyngby

_______________________________________________
VP-kontonummer:________________________________

NB! VP-kontonummer SKAL angives for at kunne identificere dig som aktionær.
Afgivelse af fuldmagt/brevstemme:
Fuldmagt eller brevstemme kan tillige afgives elektronisk via aktionærportalen/Aktionærklubben på vores hjemmeside
www.agf.dk ved anvendelse af brugernavn og adgangskode eller NemID, eller ved at udfylde og indsende denne
blanket med post eller via e-mail til gf@computershare.dk.
Sidste frist for afgivelse af fuldmagt er fredag den 16. oktober 2020 kl. 15.00, og sidste frist for afgivelse af
brevstemme er onsdag den 21. oktober 2020 kl. 12.00.
SÆT KUN ET KRYDS
Jeg giver herved fuldmagt til formanden for bestyrelsen for AGF med substitutionsret (ret til at indsætte
stedfortræder) til at stemme på mine/vores vegne i overensstemmelse med bestyrelsens anbefalinger.
Jeg giver herved fuldmagt til tredjemand: ___________________________________________________
Navn og adresse
til at stemme på mine/vores vegne på generalforsamlingen.
Jeg bestiller adgangskort til rådgiver: ___________________________________________________
Navn og adresse
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 torsdag den 22. oktober
2020 (i forkortet form, den fulde dagsorden fremgår af indkaldelsen)
1.
Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
2.
Fremlæggelse af revideret årsrapport
3.
Godkendelse af årsrapporten, herunder beslutning om anvendelse af overskud eller
dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport, samt meddelelse af
decharge for direktion og bestyrelse
4.
Forslag fra bestyrelse:
4.
Forslag fra selskabets bestyrelse om vedtagelse af den som bilag 1. vedlagte
vederlagspolitik for AGF A/S Koncernen
5.
Valg af medlemmer til bestyrelsen:
a.
Genvalg af Lars Fournais

6.
7.
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b.

Genvalg af Jesper Ørskov Nielsen

For

c.

Genvalg af Erik Meineche Schmidt

For

d.

Genvalg af Uffe Jakobsen

For

e.

Genvalg af Simon Francis Ratjen Schiølin

For

f.
Genvalg af Kim Larsen
Valg af revisor
Bestyrelsen foreslår valg af Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab
Eventuelt

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.
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