Denne blanket returneres til:
Computershare A/S
Lottenborgvej 26
DK-2800 Kgs. Lyngby
Fast Ejendom Danmark A/S’ ordinære generalforsamling afholdes onsdag den 24.
april 2019 kl. 16.00 hos Accura Advokatpartnerselskab, Tuborg Boulevard 1, 2900
Hellerup.
Bestilling af adgangskort:
Bestilling af adgangskort, afgivelse af fuldmagt eller brevstemmer kan foretages elektronisk
via aktionærportalen på www.fastejendom.dk eller ved at udfylde og returnere denne
blanket indscannet på mail til gf@computershare.dk, per fax 45 46 09 98 eller per post.
Benytter du elektronisk tilmelding, får du øjeblikkelig bekræftelse på tilmeldingen.
SÆT KRYDS:
Jeg ønsker at deltage i generalforsamlingen og bestiller hermed adgangskort.
Jeg ønsker samtidig at bestille adgangskort til en ledsager/rådgiver
Ledsagers/rådgivers navn:

__________

Afgivelse af fuldmagt/brevstemme:
Udfyld venligst bagsiden. Fuldmagt/brevstemme kan tillige afgives elektronisk via
aktionærportalen på www.fastejendom.dk ved anvendelse af NemID eller brugernavn og
adgangskode senest den 17. april 2019.

____________________________________________
Aktionæroplysninger: Navn og adresse

__________

________________________________
VP-Kontonummer
(NB! VP-Kontonummer SKAL angives for at kunne identificere dig som aktionær.)
VP-Kontonummeret er som hovedregel det samme som dit depotnummer. I visse tilfælde
består VP-Kontonummeret af dit depotnummer plus foranstillet identifikationsnummer på dit
pengeinstitut. Er du i tvivl, da kan du rette henvendelse til dit pengeinstitut.

Dato

Underskrift

Bemærk at selskabet samt aktiebogsfører ikke er ansvarlige for eventuelle forsinkelser ved fremsendelsen. Denne
blanket skal være Computershare A/S, Lottenborgvej 26, 2800 Kgs. Lyngby i hænde senest den 17. april 2019 enten
indscannet på mail til gf@computershare.dk, pr. fax 45 46 09 98 eller pr. post.

FULDMAGT/BREVSTEMME
SÆT KUN ÉT KRYDS UD FOR TYPEN:
Jeg giver herved fuldmagt til formanden for bestyrelsen for Fast Ejendom
Danmark A/S med substitutionsret (ret til at indsætte stedfortræder) til at stemme på
mine/vores vegne på generalforsamlingen.
Jeg giver herved fuldmagt til tredjemand: ______________________________
Navn og adresse
til at give møde og stemme på mine/vores vegne på generalforsamlingen.
Jeg bestiller adgangskort til rådgiver: ______________________________________
Navn på rådgiver
Afkrydsningsfuldmagt, nedenunder har jeg angivet hvorledes jeg ønsker at stemme på
generalforsamlingen. Bemærk at denne fuldmagt kun vil blive anvendt, hvis der fra
anden side begæres afstemning.
Brevstemme, 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 generalforsamlingen den 24.
april 2019 (i forkortet form, det bemærkes, at den fulde
dagsorden fremgår af indkaldelsen)
1.
Valg af dirigent
2.
Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2018
3.
Fremlæggelse af årsrapport 2018 til godkendelse og
forslag til resultatets anvendelse
4.
Meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen
5.
Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for 2019
6.
Valg af medlemmer til bestyrelsen:
Genvalg af Niels Roth
Genvalg af Peter Olsson
Genvalg af Søren Hofman Laursen
7.
Valg af revisor
Genvalg af ERNST & YOUNG, Godkendt
Revisionspartnerselskab
8.
Forslag til overordnede retningslinjer for selskabets
incitamentsaflønning af ledelsen
9.
Forslag om kapitalnedsættelse med henblik på annullation af
selskabets egne aktier
10. Eventuelt (der kan ikke stemmes herom)

FOR

IMOD

UNDLAD

Bestyrelsens
anbefaling
FOR
FOR
FOR
FOR
FOR
FOR
FOR
FOR
FOR
FOR

Ved manglende angivelse af typen for fuldmagt, men ellers korrekt udfyldelse, vil blanketten
blive betragtet som en afkrydsningsfuldmagt.
____________________________________________
Aktionæroplysninger: Navn og adresse

__________

________________________________
VP-Kontonummer (NB! VP-Kontonummer SKAL angives for at kunne identificere dig som aktionær.)
VP-Kontonummeret er som hovedregel det samme som dit depotnummer. I visse tilfælde består VP-Kontonummeret af dit
depotnummer plus foranstillet identifikationsnummer på dit pengeinstitut. Er du i tvivl, da kan du rette henvendelse til dit
pengeinstitut.

Dato

Underskrift

Bemærk at selskabet samt aktiebogsfører ikke er ansvarlige for eventuelle forsinkelser ved fremsendelsen. Denne
blanket skal være Computershare A/S, Lottenborgvej 26, 2800 Kgs. Lyngby i hænde senest den 17. april 2019 enten
indscannet på mail til gf@computershare.dk, pr. fax 45 46 09 98 eller pr. post.

