FULDMAGT / BREVSTEMMEBLANKET
Til brug for den ordinære generalforsamling i Curasight A/S onsdag den 27. april 2022
Navn:

E-mailadresse:

Adresse:

VP-kontonummer.:

Postnummer og by:

NB: VP-kontonummer skal angives for
at kunne identificere dig som aktionær.

Land:
Jeg/vi afgiver hermed med min/vores underskrift og udfyldning af denne blanket:
Afkryds venligst kun et af felterne nedenfor


fuldmagt til bestyrelsen (med fuld substitutionsret) til at stemme i overensstemmelse med dens anbefalinger
som angivet på næste side
eller



instruktionsfuldmagt til bestyrelsen (med fuld substitutionsret) til at stemme i overensstemmelse med
afkrydsningen angivet på næste side. Sæt venligst kryds i rubrikkerne ”For”, ”Imod” eller ”Undlad” for at angive,
hvorledes stemmerne ønskes afgivet.
eller



fuldmagt til tredjemand (oplys venligst nedenstående med BLOKBOGSTAVER):
Navn: _________________________
Adresse: _______________________________
Emailadresse: _______________________________
Afkryds venligst denne rubrik hvis fuldmægtigen ønsker at registrere sin deltagelse sammen med en rådgiver:
Rådgiverens navn: _______________________________
Emailadresse: _______________________________
eller



brevstemme til den ordinære generalforsamling. Sæt venligst kryds i rubrikkerne ”For”, ”Imod” eller ”Undlad”
for at angive, hvorledes stemmerne ønskes afgivet.
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Fuldmagt/brevstemmeblanket
Sæt venligst kryds i nedenstående rubrikker for at angive, hvorledes du ønsker at stemme på den ordinære generalforsamling. I
det omfang du ikke har afgivet en instruktion ved afkrydsning nedenfor, vil din fuldmagt/brevstemme blive anvendt i
overensstemmelse med bestyrelsens anbefalinger som angivet nedenfor (”Bestyrelsens anbefaling”).

Dagsorden
Dagsordenspunkt til afstemning på den ordinære generalforsamling
(se venligst indkaldelsen for den fulde dagsorden):
2.

Fremlæggelse og godkendelse af årsrapporten

3.

Anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte

FOR

IMOD

UNDLAD

BESTYRELSENS
ANBEFALING

årsrapport
4.

5.

For

Valg af medlemmer til bestyrelsen
a) Genvalg af Per Falholt

For

b) Genvalg af Lars Trolle

For

c) Genvalg af Andreas Kjær

For

d) Genvalg af Charlotte Vedel

For

e) Genvalg af Kirsten Aarup Drejer

For

f)

For

Genvalg af Ulrich Krasilnikoff

Valg af revisor
Genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret
Revisionspartnerselskab

6.

For

For

Forslag fra bestyrelsen eller aktionærerne

6.1. Ændring af vedtægterne

For

6.2. Bemyndigelser til forhøjelse af aktiekapitalen

For

6.3. Incitamentsordninger
a)

Bemyndigelse til udstedelse af warrants (Incitamentsordning for
bestyrelsen)

b)

Bemyndigelse til udstedelse af warrants (Incitamentsordning for
direktionen og medarbejdere i selskabet)

6.4. Bemyndigelse til dirigenten

For
For
For

Dato:
Aktionærens underskrift:

____________________________
NB: Hvis du ikke har angivet, hvorvidt du ønsker at afgive fuldmagt eller brevstemme, men har afkrydset ovenstående rubrikker, vil
blanketten blive anvendt som en instruktionsfuldmagt til bestyrelsen til at stemme i overensstemmelse med afkrydsningerne. Hvis du
ikke har afkrydset alle rubrikker i din brevstemme eller instruktionsfuldmagt for dagsordenen ovenfor, vil sådanne manglende
afkrydsninger blive anvendt som en fuldmagt til bestyrelsen til at stemme i overensstemmelse med dens anbefalinger som angivet
ovenfor (men ellers ikke i øvrigt påvirke fuldmagten/brevstemmen). Hvis blanketten alene er dateret og underskrevet, vil den blive
anvendt som en fuldmagt til bestyrelsen (med substitutionsret) til at stemme i overensstemmelse med dens anbefalinger som anført
ovenfor.
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En fuldmagt kan tilbagekaldes til enhver tid. En fuldmagt finder anvendelse på alle forhold, som behandles på
generalforsamlingen. En fuldmagt vil blive anvendt på dine vegne efter fuldmagtshaverens bedste overbevisning i tilfælde af
ændringsforslag eller fremsættelse af nye forslag til afstemning.
En brevstemme kan ikke tilbagekaldes. Brevstemmer vil blive taget i betragtning, såfremt bestyrelsen med rimelighed
vurderer, at et nyt eller ændret forslag i al væsentlighed er det samme som det oprindelige forslag.
Bemærk venligst, at du enten kan afgive fuldmagt eller brevstemme, men ikke begge.
En dateret og underskrevet fuldmagt bedes være Selskabet i hænde senest fredag den 22. april 2022 kl. 23:59 som scannet
kopi til uk@curasight.com.
En dateret og underskrevet brevstemme bedes være Selskabet i hænde senest tirsdag den 26. april 2022 kl. 09:00 som en
scannet kopi til uk@curasight.com.
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