
 

Sidste frist for afgivelse af fuldmagt eller brevstemme er mandag den 18. april 2022 kl. 23.59. Afgivelse af fuldmagt eller brev-

stemme kan ske elektronisk på www.jeudan.dk/investor/generalforsamling eller på www.vp.dk/agm. Anvendes blanketten skal den  

være Euronext Securities, Nicolai Eigtveds Gade 8, 1402 København K, i hænde senest mandag den 18. april 2022 kl. 23.59. 
Blanketten kan returneres pr. brev eller ved at scanne blanketten og sende den pr. e-mail til vp_vpinvestor@euronext.com.  

Fuldmagt / Brevstemme 
til brug på den ordinære generalforsamling i Jeudan A/S onsdag den 20. april 2022 kl. 16.30 

 

Navn:       

Adresse:       

VP-reference:        

 

 

Undertegnede giver hermed fuldmagt/brevstemme i overensstemmelse med nedenstående afkrydsning: 

Sæt venligst kryds i rubrik A), B), C) eller D): 

 

A)  Fuldmagt gives til følgende navngivne tredjemand:           _______________________________________________ 

              Navn og e-mail på befuldmægtigede (BLOKBOGSTAVER) 

eller 

B)   Fuldmagt gives til bestyrelsen (med substitutionsret) til at stemme i overensstemmelse med bestyrelsens anbefalinger neden-

for. 
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” nedenfor for at angive Deres stemme. 

eller 

D)   Brevstemme i overensstemmelse med afkrydsningen nedenfor. Brevstemmen kan ikke tilbagekaldes. Sæt venligst kryds i ru-

brikkerne ”FOR”, ”IMOD” eller ”UNDLAD” nedenfor for at angive Deres stemme. 

Såfremt denne blanket alene er dateret og underskrevet, vil den udgøre en brevstemme afgivet i overensstemmelse med 

bestyrelsens anbefaling, som angivet ovenfor. 

 

En fuldmagt finder anvendelse på alle forhold, som drøftes på generalforsamlingen. Hvis der fremsættes nye forslag, herunder æn-

dringsforslag eller forslag til valg til bestyrelse eller revision, der ikke fremgår af dagsordenen, vil fuldmagten blive anvendt efter be-

fuldmægtigedes bedste overbevisning. Brevstemmer vil blive taget i betragtning, såfremt det nye forslag i al væsentlighed er det sam-

me som det oprindelige. 

En fuldmagt/brevstemme gælder for de aktier, som undertegnede ejer på registreringsdatoen, beregnet på baggrund af noteringer i 

ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som Jeudan A/S har modtaget, men endnu ikke indført i ejerbogen. 

 

 

Dato: _________ Underskrift: ________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Dagsorden 
 

(Den fulde dagsorden fremgår af indkaldelsen) 
 

 

FOR 

 

IMOD 

 

UNDLAD 

 

Bestyrelsens 

anbefaling 

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år ....... 
◼ ◼ ◼ - 

2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse ..................    FOR 

3. Beslutning om anvendelse af årets resultat .........................................    FOR 

4. Præsentation af og vejledende afstemning om vederlagsrapporten ........    FOR 

5. Behandling af forslag som måtte være fremsat af bestyrelsen eller  

aktionærer...................................................................................... 
◼ ◼ ◼ - 

I. Forslag om fastsættelse af bestyrelsens honorar for 2022 .................    FOR 

II. Forslag om fornyelse af bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier ..    FOR 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen: 
◼ ◼ ◼ - 

I. Genvalg af Niels Jacobsen .............................................................  ◼  FOR 

II. Genvalg af Claus Gregersen..........................................................  ◼  FOR 

III. Genvalg af Helle Okholm .............................................................  ◼  FOR 

IV. Genvalg af Nicklas Hansen ...........................................................  ◼  FOR 

V. Nyvalg af Tom Knutzen ................................................................  ◼  FOR 

7. Valg af revisorer: 
◼ ◼ ◼ - 

I. Genvalg af Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab ............  ◼  FOR 

8. Eventuelt ........................................................................................ 
◼ ◼ ◼ - 

http://www.jeudan.dk/investor/generalforsamling
http://www.vp.dk/agm

