A.P. MØLLER - MÆRSK A /S  GENERALFORSAMLING 2018

Fuldmagt / brevstemme
Til brug ved A.P. Møller - Mærsk A/S’ generalforsamling
tirsdag den 10. april 2018.

Navn:

VP-konto/brugernavn:

Adresse:
Postnr. og by:

giver herved med min/vor underskrift og udfyldning af omstående blanket (VEND):
fuldmagt til bestyrelsen til at stemme på den ordinære generalforsamling tirsdag den 10. april 2018.
		Fuldmagten kan til enhver tid tilbagekaldes af aktionæren. Fuldmagten gælder for alle emner, der bliver behandlet
på generalforsamlingen og vil tillige blive brugt i tilfælde af ændringsforslag til dagsordenspunkterne og frem
sættelse af nye forslag til afstemning.
		eller
brevstemme til den ordinære generalforsamling tirsdag den 10. april 2018.
		

Brevstemmen kan ikke tilbagekaldes.

Såfremt De ikke har angivet, hvorvidt De ønsker at afgive fuldmagt til bestyrelsen eller brevstemme, vil blanketten
blive anvendt som fuldmagt til bestyrelsen. Bemærk venligst, at der kan afgives enten fuldmagt eller brevstemme,
men ikke begge dele.
Fuldmagten/brevstemmen gælder aktier, som er registreret i aktionærens navn i selskabets ejerbog på registrerings
datoen, tirsdag den 3. april 2018, kl. 23.59, eller som aktionæren senest på dette tidspunkt har givet selskabet
meddelelse om med henblik på indførsel i ejerbogen.

Den daterede og underskrevne fuldmagt eller brevstemme skal være A.P. Møller - Mærsk A/S i hænde senest fredag den 6. april 2018,
kl. 23.59, enten i scannet kopi pr. e-mail til GF2018@maersk.com eller med almindelig post til A.P. Møller - Mærsk A/S,
Esplanaden 50, 1263 København K, att.: Aktionærsekretariatet. (NB: Bemærk postvæsenets forlængede ekspeditionstid).
Fuldmagt/brevstemme kan endvidere afgives elektronisk via Aktionærportalen på www.maersk.com.

VEND
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Fuldmagt til bestyrelsen / brevstemmeblanket
Sæt venligst kryds i nedenstående rubrikker for at angive, hvorledes De ønsker Deres stemmer afgivet på generalforsamlingen.
I det omfang De ikke har afgivet en instruktion ved afkrydsning nedenfor, vil Deres fuldmagt/brevstemme blive anvendt i overensstemmelse med bestyrelsens nedenfor angivne anbefaling.

DAGSORDEN

For

Imod

Undlad Anbefaling

A Der afgives beretning om selskabets virksomhed i det forløbne driftsår
B Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse

For

C Der træffes beslutning om decharge

For

D Der træffes beslutning om anvendelse af overskud, herunder udbyttets størrelse,
eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
Bestyrelsen foreslår, at der udbetales kr. 150 pr. aktie à kr. 1.000

For

E Fornødent valg af medlemmer til bestyrelsen
Genvalg af Jim Hagemann Snabe

For

Genvalg af Ane Mærsk Mc Kinney Uggla

For

Genvalg af Jan Leschly

For

Genvalg af Robert John Routs

For

Genvalg af Robert Mærsk Uggla

For

Nyvalg af Thomas Lindegaard Madsen

For

Nyvalg af Jacob Sterling

For

F Valg af revision
Bestyrelsen foreslår genvalg af:
PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

For

G Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer
1. Bestyrelsen foreslår, at selskabets bestyrelse bemyndiges til at træffe beslutning
om udlodning af ekstraordinært udbytte

For

2. Bestyrelsen foreslår godkendelse af en ændring af selskabets overordnede
retningslinjer for incitamentsaflønning

For

3. Bestyrelsen foreslår godkendelse af en ændring af vederlagspolitik for bestyrelsen og
direktionen i A.P. Møller - Mærsk A/S

For

4. Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændringer:
(I)

For

Formålsbestemmelse (§ 1.4)

(II) Antal næstformænd (§ 3)

For

(III) Tegningsregel (§ 5)

For

(IV) Ordlyd vedrørende moderniseret procedure for deltagelse i generalforsamling (§ 10.1)

For

(V) Underskrevet generalforsamlingsprotokol gøres alene elektronisk tilgængelig (§ 14)

For

(VI)	Indførelse af elektronisk kommunikation og modernisering af selskabets mulighed
for at kommunikere med selskabets aktionærer (ny § 15)

For

Dato

Telefon

Underskrift
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