2. oktober 2017

Ekstraordinær generalforsamling i DONG Energy A/S
Bestyrelsen indkalder herved til en ekstraordinær generalforsamling i DONG Energy A/S, CVRnr. 36 21 37 28, ('Selskabet'), der afholdes
mandag 30. oktober 2017, kl. 10.30
i Comwell Conference Center Copenhagen, Center Boulevard 5, Indgang 1, 2300 København S,
Danmark.

Dagsordenen er følgende:

1. Forslag om at ændre Selskabets navn.

Nedenfor følger de fuldstændige forslag med ledsagende bemærkninger:
Ad pkt. 1 – Forslag om at ændre Selskabets navn

Bestyrelsen foreslår, at Selskabets navn ændres til 'Ørsted A/S', og at 'Orsted A/S' og 'DONG
Energy A/S' tilføjes som nye binavne for Selskabet.

Som følge heraf foreslår bestyrelsen, at pkt. 1.1 og pkt. 1.2 i Selskabets vedtægter ændres til
følgende:

'NAVN
1.1 Selskabets navn er Ørsted A/S.
1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Orsted A/S, DONG Energy A/S og
Dansk Olie og Naturgas A/S.'

Som følge af den foreslåede navneændring foreslår bestyrelsen endvidere, at henvisningerne til
'www.dongenergy.com' i pkt. 16.1 og pkt. 16.4 i Selskabets vedtægter ændres til
'www.orsted.com', samt at overskriften i vedtægternes Bilag 1 ændres til 'Bilag 1 til Ørsted A/S'
vedtægter'.

DONG Energy A/S
Ekstraordinær generalforsamling 2017

2/6

Udkast til reviderede vedtægter for Selskabet med Bilag 1 er vedlagt i en version med
ændringsmarkeringer som bilag A til denne indkaldelse til den ekstraordinære
generalforsamling.

Bestyrelsen foreslår, at Anders Zoëga Hansen, Head of Legal, bemyndiges (med fuld
substitutionsret) til at anmelde de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger om ændring af
vedtægterne til Erhvervsstyrelsen og til at foretage sådanne ændringer eller tilføjelser til
beslutningerne og/eller anmeldelsen, som Erhvervsstyrelsen eller andre myndigheder måtte
stille som betingelse for registrering eller godkendelse.

Supplerende information

Vedtagelseskrav
Følgende quorum- og majoritetskrav gælder for forslagene og skal overholdes , for at forslagene
kan vedtages:

Forslaget om ændring af vedtægterne kan vedtages, hvis mindst 50 % af aktiekapitalen er
repræsenteret på generalforsamlingen, og forslaget vedtages med mindst 2/3 såvel af de
afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital, jf.
vedtægternes pkt. 9.2. Forslaget om bemyndigelse til anmeldelse af beslutninger til
Erhvervsstyrelsen kan godkendes med simpelt flertal.

Aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret
Selskabets samlede aktiekapital udgør 4.203.810.800 kr. fordelt på aktier à 10 kr. eller multipla
heraf. Hvert nominelt aktiebeløb på 10 kr. giver én stemme.

Registreringsdato, deltagelse og stemmerettigheder
Aktionærer, der besidder aktier i Selskabet en uge før generalforsamlingen
(registreringsdatoen), har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen samt til at afgive
fuldmagt eller brevstemme.

Registreringsdatoen er mandag 23. oktober 2017. Aktiebesiddelser og stemmerettigheder
opgøres ved registreringsdatoens udløb på baggrund af de ejerforhold, der er registreret i
ejerbogen, samt de meddelelser om ejerforhold, Selskabet har modtaget med henblik på
indførelse i ejerbogen.

Deltagelse på generalforsamlingen forudsætter tillige, at aktionæren rettidigt har anmodet om
adgangskort som beskrevet nedenfor.
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Adgangskort
Generalforsamlingen afholdes ved fysisk fremmøde og vil ikke blive webcastet. For at deltage i
generalforsamlingen skal aktionærer bestille adgangskort til sig selv eller til en fuldmægtig samt
til en eventuel rådgiver.

Adgangskort kan bestilles:
•

elektronisk via Selskabets aktionærportal på Selskabets hjemmeside
www.dongenergy.com, senest torsdag 26. oktober 2017, kl. 23.59, eller

•

ved at returnere udfyldt, dateret og underskrevet tilmeldingsblanket til Computershare
A/S, Lottenborgvej 26 D, 2800 Lyngby, pr. post eller pr. fax (+45) 4546 0998 eller ved at
sende en indscannet version heraf pr. e-mail til gf@computershare.dk.
Tilmeldingsblanketten skal være kommet frem til Computershare A/S senest torsdag 26.
oktober 2017, kl. 23.59. Tilmeldingsblanketten kan hentes på Selskabets hjemmeside,
www.dongenergy.com, eller

•

ved at henvende sig senest torsdag 26. oktober 2017 til Computershare A/S, pr. telefon
(+45) 4546 0997 (hverdage i tidsrummet kl. 9.00 til kl. 16.00) eller pr. e-mail til
gf@computershare.dk senest torsdag 26. oktober 2017, kl. 23.59.

Adgangskort, der bestilles før mandag 23. oktober 2017, bliver sendt med almindelig post til den
adresse, der er noteret i Selskabets ejerbog. Selskabet er ikke ansvarlig for eventuelle
forsinkelser ved fremsendelsen. Adgangskort, der bestilles efter dette tidspunkt, sendes ikke til
aktionærer forud for generalforsamlingen, men udleveres i stedet i indgangen til
generalforsamlingen mod fremvisning af fornøden identifikation.

Såfremt adgangskort mistes eller ikke medbringes til generalforsamlingen, kan der udleveres et
nyt adgangskort på generalforsamlingen, såfremt fornøden identifikation fremvises. Nye
adgangskort udleveres kun, hvis aktionæren har bestilt adgangskort inden fristens udløb (se
ovenfor).

Fuldmagt og brevstemme
Aktionærer, der ikke har mulighed for at deltage i generalforsamlingen , kan give fuldmagt eller
brevstemme.

Er en aktionær forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan aktionæreren give fuldmagt til
en navngiven person efter eget valg, alternativt til Selskabets bestyrelsesformand. Bemærk, at
en fuldmagt skal være skriftlig og dateret.
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Såfremt en aktionær giver fuldmagt til Selskabets bestyrelsesformand, vil aktionærens stemmer
blive anvendt i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling. Der er også mulighed for at
give afkrydsningsfuldmagt til Selskabets bestyrelsesformand ved at afkrydse, hvorledes man
ønsker at afgive sine stemmer.

Fuldmagt kan gives:
•

elektronisk via Selskabets Aktionærportal på Selskabets hjemmeside
www.dongenergy.com senest torsdag 26. oktober 2017, kl. 23.59, eller

•

ved at returnere udfyldt, dateret og underskrevet fuldmagtsblanket til Computershare
A/S, Lottenborgvej 26 D, 2800 Lyngby, pr. post eller pr. fax (+45) 4546 0998 eller ved at
sende en indscannet version heraf pr. e-mail til gf@computershare.dk.
Fuldmagtsblanketten skal kommet frem til Computershare A/S senest torsdag 26.
oktober 2017, kl. 23.59. Fuldmagtsblanketten kan hentes på Selskabets hjemmeside,
www.dongenergy.com.

Hvis man ønsker at give fuldmagt til tredjemand, skal der bestilles adgangskort til
vedkommende (se ovenfor om 'Adgangskort').

Afgivne fuldmagter kan tilbagekaldes til enhver tid ved skriftlig henvendelse til Computershare
A/S,Lottenborgvej 26 D, 2800 Lyngby, eller pr. e-mail til gf@computershare.dk.

Det er også muligt at brevstemme.

Bemærk venligst, at der ikke både kan brevstemmes og afgives fuldmagt , og at afgivne
brevstemmer ikke kan tilbagekaldes.

Brevstemme kan afgives:
•

elektronisk via Selskabets Aktionærportal på Selskabets hjemmeside
www.dongenergy.com senest fredag 27. oktober 2017, kl. 12.00, eller

•

ved at returnere udfyldt, dateret og underskrevet brevstemmeblanket til Computershare
A/S, Lottenborgvej 26 D, 2800 Lyngby, pr. post eller pr. fax (+45) 4546 0998 eller ved at
sende indscannet version heraf pr. e-mail til gf@computershare.dk.
Brevstemmeblanketten skal være kommet frem til Computershare A/S senest fredag 27.
oktober 2017, kl. 12:00. Brevstemmeblanketten kan hentes på Selskabets hjemmeside,
www.dongenergy.com.
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Brevstemme skal være forsynet med aktionærens fulde navn og værdipapirdepot nummer. Hvis
aktionæren er en juridisk person, skal brevstemme tillige tydeligt angive CVR- eller lignende IDnummer.

Spørgsmål fra aktionærerne
Aktionærerne kan indtil generalforsamlingen skriftligt indlevere spørgsmål til Selskabets ledelse
om forhold, der har betydning for vurderingen af Selskabets stilling eller for eventuelle forslag,
hvorom der skal træffes beslutning på generalforsamlingen.

Spørgsmål kan sendes pr. e-mail til egm2017@dongenergy.dk eller med almindelig post til
Selskabet, DONG Energy A/S, Kraftværksvej 53, Skærbæk, 7000 Fredericia, att. Head of
Investor Relations Henrik Brünniche Lund.

På selve generalforsamlingen kan aktionærer mundtligt stille spørgsmål til Selskabets ledelse
om ovennævnte forhold.

Sprog
Generalforsamlingen afholdes på dansk.

Teknisk bistand
Spørgsmål vedrørende tilmelding til generalforsamlingen eller brug af Sels kabets
Aktionærportal kan rettes til Computershare A/S på telefon +45 4546 0997 (hverdage kl. 09.0016.00).

Tilgængelige dokumenter
Frem til og med dagen for generalforsamlingen vil følgende yderligere dokumenter være
tilgængelige på Selskabets hjemmeside, www.dongenergy.com:
(1) Indkaldelse med dagsorden og de fuldstændige forslag samt bilag A hertil.
(2) Oplysninger om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for
indkaldelsen.
(3) Gældende vedtægter.
(4) Fuldmagts- og brevstemmeblanket.
(5) Blanket til anmodning om adgangskort.
Praktiske oplysninger
Man kan komme til Comwell Conference Center Copenhagen med bil, bus eller metro. Der er
mulighed for parkering mod betaling. P5 er den nærmeste parkeringsplads. Selskabet
refunderer ikke parkeringsudgifter.
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På generalforsamlingsdagen vil dørene til salen blive åbnet kl. 9 .30. Der vil være åbent for
registering af fremmøde fra kl. 9.30.

Der vil der være morgenbrød med kaffe og te, før generalforsamlingen starter. Der vil ikke blive
serveret mad og drikke efter generalforsamlingens start.

Presse
Repræsentanter for pressen skal registreres ved informationsbordet. Fotografering m.v. er kun
tilladt for registreret presse.

Skærbæk, 2.oktober 2017

På bestyrelsens vegne
Thomas Thune Andersen
Bestyrelsesformand
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