*navn1*
*navn2*
*navn3*
*navn4*
*navn5*
*postnr* *by*

*999999999999999*

Denne blanket bedes returneret
elektronisk via www.dongenergy.com

Brugernavn: *username*
Adgangskode: *password*

DONG Energy A/S' ekstraordinære generalforsamling afholdes torsdag den 7. august 2014 kl. 9.30
i Industriens Hus, H.C. Andersens Boulevard 18, 1553 København V.

Anmodning om adgangskort:
Udfyld venligst denne blanket og returner den elektronisk via Aktionærportalen, som kan tilgås via
www.dongenergy.com ved brug af dit NemID eller dit værdipapirdepotnummer og adgangskode. Når du
sender din anmodning om adgangskort elektronisk, får du øjeblikkeligt en bekræftelse på din tilmelding.

SÆT KRYDS:
Jeg ønsker at deltage i generalforsamlingen og bestiller hermed adgangskort
Jeg ønsker samtidig at bestille adgangskort til en rådgiver
Navn:

__________

Afgivelse af fuldmagt eller brevstemme:
Udfyld venligst blanketten nedenfor og returner den elektronisk via Aktionærportalen, som kan tilgås via
www.dongenergy.com ved brug af dit NemID eller dit værdipapirdepotnummer og adgangskode. Seneste frist
for afgivelse af fuldmagter og brevstemmer er 6. august 2014 kl. 23.59.

Bemærk, at hverken selskabet eller ejerbogsfører er ansvarlige for eventuelle forsinkelser ved fremsendelsen.
Fuldmagter og brevstemmer skal være Computershare A/S i hænde senest 6. august 2014 kl. 23.59 gennem
Aktionærportalen, som kan tilgås via www.dongenergy.com.

DONG Energy A/S' ekstraordinære generalforsamling afholdes torsdag den 7. august 2014 kl. 9.30
i Industriens Hus, H.C. Andersens Boulevard 18, 1553 København V.

*999999999999999*

Brugernavn: *username*
Adgangskode: *password*

Afgivelse af fuldmagt/brevstemme: Hvis du ikke ønsker eller er forhindret i at deltage på
generalforsamlingen, har du mulighed for at afgive brevstemme eller give en anden fuldmagt til at
repræsentere dig på generalforsamlingen.
SÆT KUN ÉT KRYDS:
Jeg giver herved fuldmagt til formanden for bestyrelsen for DONG Energy A/S med
substitutionsret (ret til at indsætte stedfortræder) til at stemme på mine/vores vegne på
generalforsamlingen.
Eller
Jeg giver herved fuldmagt til:
Navn og adresse
til at give møde og stemme på mine/vores vegne på generalforsamlingen.
Jeg bestiller adgangskort til en rådgiver for min fuldmagtshaver:

Navn
Eller
Afkrydsningsfuldmagt: I skemaet nedenfor har jeg angivet, hvorledes jeg ønsker, at formanden for
bestyrelsen skal stemme på mine vegne på generalforsamlingen. Bemærk, at denne fuldmagt kun vil
blive anvendt, hvis der fra anden side begæres afstemning.
Eller
Brevstemme: I skemaet nedenfor har jeg angivet, hvorledes jeg ønsker at stemme på
generalforsamlingen.
Bemærk, at brevstemmen ikke kan trækkes tilbage, og at den tillige vil blive brugt i tilfælde af
ændringsforslag til dagsordenspunkterne.
Punkter på dagsordenen for den ekstraordinære
generalforsamling torsdag den 7. august 2014 (i forkortet form, den
fulde dagsorden fremgår af indkaldelsen):

1.

2.
3.

Forslag om valg af nyt medlem til bestyrelsen som formand
for bestyrelsen
a. Antal generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer skal
være 7.
b. Valg af Thomas Thune Andersen som nyt medlem til
bestyrelsen
c. Valg af Thomas Thune Andersen som ny formand for
bestyrelsen
Forslag om ændring af selskabets vedtægter
Bemyndigelse af advokat Anders Zoëga Hansen (med
substitutionsret) til at anmelde og registrere de vedtagne
beslutninger

FOR

IMOD

UNDLAD

Bestyrelsens
anbefaling

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.

Bemærk, at hverken selskabet eller ejerbogsfører er ansvarlige for eventuelle forsinkelser ved fremsendelsen.
Fuldmagter og brevstemmer skal være Computershare A/S i hænde senest 6. august 2014 kl. 23.59 gennem
Aktionærportalen, som kan tilgås via www.dongenergy.com.

