FULDMAGTSBLANKET / BREVSTEMME
til Scandinavian Private Equity A/S’ ordinære generalforsamling mandag den 28. maj 2018
VP-reference:

Antal stemmer:

Undertegnede giver hermed fuldmagt/brevstemme i overensstemmelse med nedenstående afkrydsning:
Sæt venligst kryds i rubrik A), B), C) eller D):
A)

 Fuldmagt gives til navngiven tredjemand
Fuldmægtigens navn og adresse (BLOKBOGSTAVER)

eller
B)

 Fuldmagt gives til bestyrelsen (med substitutionsret) til at stemme i overensstemmelse med bestyrelsens
anbefaling som anført i skemaet nedenfor.

eller
C)

 Fuldmagt gives til bestyrelsen (med substitutionsret) til at stemme i overensstemmelse med afkrydsningen nedenfor. Sæt venligst kryds i rubrikkerne ”FOR”, ”IMOD” eller ”UNDLAD” for at angive din stemme.

eller
D)

 Brevstemme i overensstemmelse med afkrydsningen nedenfor. Brevstemmen kan ikke tilbagekaldes. Sæt
venligst kryds i rubrikkerne ”FOR”, ”IMOD” eller ”UNDLAD” for at angive din stemme.

Dagsorden
(den fulde dagsorden fremgår af indkaldelsen
og kan ses på www.speas.dk)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Bestyrelsens beretning (er ikke til afstemning)
Godkendelse af årsrapport
Godkendelse af bestyrelsens vederlag for 2018/19
Meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion
Beslutning om resultatdisponering
Bemyndigelse til opkøb af egne aktier
Valg af medlemmer til bestyrelsen
a)
Henning Kruse Petersen
b)
Niels Heering
c)
Henrik Lind
8) Valg af revisor, Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
9) Eventuelt (er ikke til afstemning)
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Såfremt denne blanket alene dateres og underskrives, vil den udgøre en brevstemme afgivet i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling som anført i skemaet ovenfor.
En fuldmagt finder anvendelse på alle forhold, som drøftes på generalforsamlingen. Hvis der fremsættes nye forslag,
herunder ændringsforslag eller forslag til valg til bestyrelse eller revision, der ikke fremgår af dagsordenen, vil fuldmagten blive anvendt efter befuldmægtigedes bedste overbevisning. Brevstemmer vil blive taget i betragtning, såfremt det nye forslag i al væsentlighed er det samme som det oprindelige.
En fuldmagt/brevstemme gælder for de aktier, som undertegnede ejer på registreringsdatoen, mandag den 21. maj
2018, beregnet på baggrund af noteringer i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som SPEAS har modtaget,
men endnu ikke indført i ejerbogen.

Dato:

2018

Aktionærens navn:

Underskrift:

Denne daterede og underskrevne blanket skal være VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København
S, i hænde senest torsdag den 24. maj 2018 enten pr. brev eller som scannet version til vpinvestor@vp.dk. Såfremt
blanketten er anvendt til at afgive brevstemme, skal blanketten dog være VP Investor Services A/S i hænde senest
fredag den 25. maj 2018 kl. 12.00. Fuldmagt og brevstemme kan tillige afgives elektronisk på www.vp.dk/gf.

SCANDINAVIAN PRIVATE EQUITY A/S • SANKT ANNÆ PLADS 13, 3. • 1250 KØBENHAVN K / TLF. +45 70 25 10 55 / WWW.SPEAS.DK / INFO@SPEAS.DK / CVR-NR. 29824088

