FULDMAGT / BREVSTEMME
til Ørsted A/S' ordinære generalforsamling mandag den 2. marts 2020 kl. 10.00.
Hvis du ikke ønsker eller er forhindret i at deltage på generalforsamlingen, kan du afgive brevstemme
eller fuldmagt. Dette kan ske elektronisk ved at logge på Aktionærportalen via www.orsted.com (benyt
NemID eller brugernavn og adgangskode), eller ved at udfylde og returnere denne blanket til
Computershare A/S. Afgivne fuldmagter skal være kommet frem til Computershare A/S senest 27.
februar 2020 kl. 23.59, mens brevstemmer skal være kommet frem senest 28. februar 2020 kl. 12.00.
Sæt venligst et kryds i en af rubrikkerne A), B), C) eller D):
Jeg afgiver hermed fuldmagt / brevstemme i henhold til afkrydsningen nedenfor:
A) ☐

Fuldmagt gives til formanden for bestyrelsen (med substitutionsret) til at stemme i
overensstemmelse med bestyrelsens anbefalinger nedenfor.

B) ☐

Fuldmagt gives til følgende
navngivne tredjemand:

☐

C) ☐

Jeg anmoder om adgangskort
til en rådgiver for min
befuldmægtigede:

____________________________________________________________
Navn og adresse på fuldmægtig
(benyt venligst blokbogstaver)

____________________________________________________________
Navn på rådgiver
(benyt venligst blokbogstaver)

Afkrydsningsfuldmagt: Fuldmagt gives til formanden for bestyrelsen (med substitutionsret) til at
stemme i overensstemmelse med afkrydsningen nedenfor. Sæt venligst kryds i rubrikkerne 'FOR',
'IMOD' eller 'UNDLAD'. Bemærk, at denne fuldmagt kun vil blive anvendt, hvis der fra anden side
begæres afstemning.

En fuldmagt gælder for alle forhold, som behandles på generalforsamlingen. Hvis der fremsættes nye
forslag, herunder ændringsforslag eller forslag til bestyrelseskandidater eller revision, der ikke fremgår af
indkaldelsen, vil fuldmagten blive anvendt efter fuldmagtshavers bedste overbevisning.
D) ☐

Brevstemme: Brevstemme afgives i overensstemmelse med afkrydsningen nedenfor. Sæt
venligst kryds i rubrikkerne 'FOR', 'IMOD' eller 'UNDLAD'. Bemærk venligst, at der ikke både kan
brevstemmes og afgives fuldmagt, og at afgivne brevstemmer ikke kan tilbagekaldes.

Bemærk, at hverken Ørsted A/S eller ejerbogsfører er ansvarlige for eventuelle forsinkelser eller fejl ved fremsendelsen af blanketten.
Fuldmagter skal være kommet frem senest den 27. februar 2020 kl. 23.59, mens seneste frist for afgivelse af brevstemmer er 28.
februar 2020 kl. 12.00, enten ved at returnere en udfyldt, dateret og underskrevet blanket med almindelig post til Computershare A/S,
Lottenborgvej 26 D, 2800 Kgs. Lyngby, pr. fax til 45460998, eller ved at e-maile en scannet version heraf til gf@computershare.dk.

Punkter på dagsordenen for den ordinære generalforsamling den
2. marts 2020 (de fuldstændige forslag fremgår af indkaldelsen):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

FOR

IMOD

UNDLAD

BESTYRELSENS
ANBEFALING

Bestyrelsens beretning (der kan ikke stemmes herom)
Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse
Forelæggelse af vederlagsrapport til vejledende afstemning
Forslag om decharge for bestyrelse og direktion
Forslag om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte
årsrapport
Eventuelt forslag fra bestyrelsen om bemyndigelse til at købe
egne aktier (intet forslag)

FOR
FOR
FOR
FOR

Bestyrelsens forslag

7.1 Ændring af vederlagspolitikken for bestyrelsen og direktionen

FOR

7.2 Ændring af pkt. 7.3 i vedtægterne

FOR

7.3 Meddelelse af bemyndigelse

FOR

8.

Eventuelle forslag fra aktionærer (ingen forslag)

9.

Valg af generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer:

9.1

Genvalg af Thomas Thune Andersen som formand for
bestyrelsen
Genvalg af Lene Skole som næstformand for bestyrelsen
Genvalg af Lynda Armstrong som bestyrelsesmedlem
Genvalg af Jørgen Kildahl som bestyrelsesmedlem
Genvalg af Peter Korsholm som bestyrelsesmedlem
Genvalg af Dieter Wemmer som bestyrelsesmedlem
Fastsættelse af bestyrelsens vederlag for regnskabsåret 2020
Valg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret
Revisionspartnerselskab som revisor
Eventuelt (der kan ikke stemmes herom)

9.2
9.3

10.
11.
12.

FOR
FOR
FOR
FOR
FOR
FOR
FOR
FOR

Ved manglende angivelse af type af fuldmagt / brevstemme, vil blanketten blive betragtet som en brevstemme,
såfremt skemaet i øvrigt er korrekt udfyldt. Såfremt blanketten alene er dateret og underskrevet, betragtes
blanketten som en fuldmagt til formanden for bestyrelsen (med substitutionsret) til at afgive stemme i
overensstemmelse med bestyrelsens anbefalinger ovenfor.
Dato:

______________

Underskrift: ______________________________________________________________
Navn
(med blokbogstaver): _____________________________________________________
VP-konto ________________________________________________________________
CVR-nr. eller lign.
(kun juridiske personer): ___________________________________________________

Bemærk, at hverken Ørsted A/S eller ejerbogsfører er ansvarlige for eventuelle forsinkelser eller fejl ved fremsendelsen af blanketten.
Fuldmagter skal være kommet frem senest den 27. februar 2020 kl. 23.59, mens seneste frist for afgivelse af brevstemmer er 28.
februar 2020 kl. 12.00, enten ved at returnere en udfyldt, dateret og underskrevet blanket med almindelig post til Computershare A/S,
Lottenborgvej 26 D, 2800 Kgs. Lyngby, pr. fax til 45460998, eller ved at e-maile en scannet version heraf til gf@computershare.dk.

