TILMELDINGSBLANKET
ALK-Abelló A/S’ ordinære generalforsamling onsdag den 15. marts 2017 kl. 16.00
hos ALK-Abelló A/S, Bøge Allé 1, 2970 Hørsholm
Bestilling af adgangskort:
Bestil direkte på www.vp.dk/gf eller på http://ir.alk.net/agm-dk.cfm eller afkryds denne formular og send den til VP Investor
Services (se adresse nederst på siden).


Ønsker at deltage på den ordinære generalforsamling og bestiller hermed adgangskort med stemmesedler pr. post



Anmoder tillige om at få sendt et adgangskort til en ledsager/rådgiver:
________________________________________________________
Ledsagers/rådgivers navn (benyt venligst BLOKBOGSTAVER)

Det vil som noget nyt være muligt at modtage elektronisk adgangskort via e-mail i stedet for pr. post. Hvis du ønsker
at modtage adgangskortet via e-mail, skal du logge på med NemID på ALKs InvestorPortal, som findes på:
http://ir.alk.net/agm-dk.cfm. Ved tilmeldingen skal du vælge at modtage adgangskortet pr. e-mail. Medbring det på din
smartphone, tablet eller på print.
Har du glemt at medtage dit adgangskort, vil du kunne få adgang til generalforsamlingen mod forevisning af
legitimation. Du vil få udleveret stemmesedler i ankomstregistreringen ved generalforsamlingen.
Aktionærens navn: ________________________________________
Adresse:

________________________________________

Postnr. og by:

_________________________________________

VP referencenr.: _________________________________________
ALK-Abelló A/S og VP Investor Services A/S er ikke ansvarlige for eventuelle forsinkelser eller fejl ved fremsendelse af
adgangskort og stemmesedler.
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Underskrift

Hvis du ønsker at afgive fuldmagt eller brevstemme, bedes du i stedet udfylde en fuldmagts- eller
brevstemmeblanket. Husk at datere og underskrive fuldmagts- eller brevstemmeblanketten og returnere den inden
for den i blanketten angivne frist.
Hvis du ønsker adgangskortet fremsendt pr. post, skal denne tilmeldingsblanket være VP Investor Services A/S i hænde senest
fredag den 10. marts 2017 kl. 23.59 enten ved scanning og fremsendelse via e-mail til vpinvestor@vp.dk eller pr. post til VP
Investor Services, Weidekampsgade 14, 2300 København S. Tilmelding til generalforsamlingen kan også ske på VP Investor
Services’ hjemmeside: www.vp.dk/gf eller på ALKs hjemmeside: http://ir.alk.net/agm-dk.cfm

