A.P. Møller - Mærsk A /S — Generalforsamling 2017

Dagsorden
Dagsorden til den årlige generalforsamling i A.P. Møller - Mærsk A/S
tirsdag den 28. marts 2017, kl. 10.30 i Bella Center (indgang via Hovedindgang Vest),
Center Boulevard 5, 2300 København S.

A.	Der afgives beretning om selskabets virksomhed i det
forløbne driftsår.

G.	Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelse eller
aktionærer.

B.	Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.

1.	Bestyrelsen foreslår, at selskabets bestyrelse bemyndiges
til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at træffe beslutning om udlodning af ekstraordinært udbytte til
selskabets aktionærer.

C.	Der træffes beslutning om decharge.
	Bestyrelsen foreslår, at der meddeles decharge til bestyrelse
og direktion.
D.	Der træffes beslutning om anvendelse af overskud,
herunder udbyttets størrelse, eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
	Bestyrelsen foreslår et udbytte på kr. 150 pr. aktie à
kr. 1.000.
E.	Fornødent valg af medlemmer til bestyrelsen.
	Fra bestyrelsen afgår Michael Pram Rasmussen, Niels
Jacobsen, Arne Karlsson, Dorothee Blessing og Niels Bjørn
Christiansen.
Michael Pram Rasmussen genopstiller ikke.
	Bestyrelsen foreslår genvalg af Niels Jacobsen, Arne
Karlsson, Dorothee Blessing og Niels Bjørn Christiansen.
F.	Valg af revision.
	I henhold til vedtægterne afgår PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.
	Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling. Revisionsudvalget er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke
været underlagt nogen aftale med en tredjepart, som
begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer
eller revisionsfirmaer.

2.	Bestyrelsen foreslår godkendelse af en ændring af selskabets overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning
af bestyrelsen og direktionen i A.P. Møller - Mærsk A/S
som godkendt på den ordinære generalforsamling den
31. marts 2014. De ændrede retningslinjer vedlægges som
bilag 1.
 åfremt de ændrede retningslinjer godkendes, ændres
S
vedtægternes § 4.2 i overensstemmelse hermed til
følgende ordlyd:
	”Selskabets bestyrelse har udfærdiget overordnede
retningslinjer for incitamentsaflønning af selskabets
bestyrelse og direktion. Retningslinjerne er behandlet
og godkendt af generalforsamlingen og offentliggjort
på selskabets hjemmeside.”
3.	Bestyrelsen foreslår godkendelse af en ændring af
vederlagspolitik for bestyrelsen og direktionen i
A.P. Møller - Mærsk A/S. Den ændrede vederlagspolitik
vedlægges som bilag 2.
VEDTAGELSESKRAV
Godkendelse, vedtagelse og valg i henhold til dagsordenens
punkt b-g sker ved simpelt stemmeflertal.
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