FULDMAGTSBLANKET
til Royal Unibrew A/S’ ordinære generalforsamling
torsdag den 27. april 2017, kl. 17.00
i Ceres Park & Arena, Stadion Allé 70, 8000 Aarhus C
Navn:
Adresse:
Postnr. og by:
VP-reference:

Antal stemmer:

Undertegnede giver hermed følgende fuldmagt:
Sæt venligst kryds i rubrik A), B) eller C):
A)  Fuldmagt gives til følgende navngivne tredjemand: _________________________________________________
Fuldmægtigens navn og adresse (BLOKBOGSTAVER)

eller
B)

 Fuldmagt gives til bestyrelsen (med substitutionsret) til at stemme i overensstemmelse med bestyrelsens

eller
C)

 Afkrydsningsfuldmagt gives til bestyrelsen (med substitutionsret) til at stemme i overensstemmelse med

anbefalinger som anført i skemaet nedenfor.

afkrydsningen nedenfor. Sæt venligst kryds i rubrikkerne ”FOR”, ”IMOD” eller ”UNDLAD” for at angive, hvorledes
stemmerne ønskes afgivet.

Dagsordenspunkter

(den fulde dagsorden fremgår af indkaldelsen)

2.
3.
4.

Godkendelse af revideret årsrapport for 2016 ....................................
Meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion ............................
Forslag til fordeling af årets overskud, herunder fastsættelse af
udbyttets størrelse...............................................................................
5. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for 2017 .................................
6. Forslag fremsat af bestyrelsen:
6.1 Kapitalnedsættelse – annullation af egne aktier .................................
6.2 Bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier........................................
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen:
a. Genvalg af Kåre Schultz .................................................................
b. Genvalg af Walther Thygesen.........................................................
c. Genvalg af Ingrid Jonasson Blank...................................................
d. Genvalg af Jens Due Olsen ............................................................
e. Genvalg af Karsten Mattias Slotte...................................................
f. Genvalg af Jais Valeur ....................................................................
g. Genvalg af Hemming Van ...............................................................
8. Genvalg af Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab ..........
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Såfremt fuldmagten alene dateres og underskrives, betragtes fuldmagten som afgivet i overensstemmelse med bestyrelsens anbefalinger som anført i skemaet ovenfor.
Fuldmagten gælder for alle emner, der bliver behandlet på generalforsamlingen. Hvis der fremsættes nye forslag til afstemning, herunder ændringsforslag eller forslag til valg af bestyrelse eller revisor, der ikke fremgår af dagsordenen, vil fuld-magtshaveren stemme på fuldmagtsgiverens vegne efter sin overbevisning.
Fuldmagten gælder aktier, som undertegnede besidder på registreringsdatoen, torsdag den 20. april 2017, opgjort på baggrund af notering i selskabets ejerbog samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget, men endnu ikke har
indført i ejerbogen.

2
Dato

0

1

7
Underskrift

Fuldmagt kan senest fredag den 21. april 2017, kl. 23.59 afgives enten via VP Investor Services’ hjemmeside, www.vp.dk/gf, eller via www.royalunibrew.com (klik på
Investor – InvestorPortalen) (kræver elektronisk adgangskode). Fuldmagtsblanketten kan endvidere downloades fra www.royalunibrew.com (klik på Investor - Generalforsamling). Såfremt blanketten anvendes, skal den udfyldes, underskrives og sendes med almindelig post til VP Investor Services, Weidekampsgade 14, Postboks 4040,
2300 København S, på fax: 43 58 88 67 eller som scannet version til vpinvestor@vp.dk inden fristens udløb.

