Brevstemme- og fuldmagtsblanket
til ordinær generalforsamling i Hypefactors A/S
den 30. april 2019
Navn

:______________________________

Adresse:

_______________________________

VP-kontonummer:

_______________________________

Afgivelse af fuldmagt/brevstemmer: Hvis du ikke ønsker eller er forhindret i at deltage, har du
mulighed for at afgive brevstemme eller give en anden fuldmagt til at repræsentere dig på
generalforsamlingen. Bemærk, at brevstemmen vil blive medregnet, hvis et nyt eller ændret forslag efter
bestyrelsens rimelige skøn i al væsentlighed er det samme som det oprindelige forslag, og at fuldmagten
vil blive anvendt efter fuldmægtigens bedste overbevisning
SÆT KUN ÉT KRYDS:
 Jeg giver herved fuldmagt til bestyrelsen for Hypefactors A/S med substitutionsret (ret til at
indsætte stedfortræder) til at stemme på mine/vores vegne på denne generalforsamling i
overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling nedenfor.
 Jeg giver herved fuldmagt til tredjemand:
_______________________________________________________
Navn og adresse

til at give møde og stemme på mine/vores vegne på generalforsamlingen.
 Afkrydsningsfuldmagt: Jeg giver herved fuldmagt til bestyrelsen for Hypefactors A/S med
substitutionsret (ret til at indsætte stedfortræder) til at stemme på mine/vores vegne på denne
generalforsamling som angivet ved afkrydsning i skemaet nedenfor.
 Brevstemme: I skemaet nedenfor har jeg angivet, hvorledes jeg ønsker at stemme på
generalforsamlingen. Bemærk at brevstemmen ikke kan trækkes tilbage.

Punkter på dagsorden for generalforsamlingen

For

Imod

Undlad

1. Valg af dirigent
2. Fremlæggelse
af
årsrapport
revisionspåtegning til godkendelse

Bestyrelsens
anbefaling
Martin Saxtorph

med

For

3. Beslutning om anvendelse af overskud eller
dækning af underskud i henhold til den
godkendte årsrapport

For

4. Genvalg af Jan Werner som formand for
bestyrelsen

For

5. Genvalg af Chandra Mostov som medlem af
bestyrelsen

For

6. Valg af Jonas Hemmingsen som medlem af
bestyrelsen
7. Valg af revisor. Genvalg af PwC
(PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret.
Revisionspartnerselselskab)
8. Bemyndigelse til foretagelse af registrering,
som følger af punkt

For
For
Martin Saxtorph

Ved manglende angivelse af typen for fuldmagt/brevstemme, men ellers korrekt udfyldelse, vil
blanketten blive betragtet som en brevstemme. Hvis denne blanket alene er dateret og underskrevet, vil
den udgøre en brevstemme afgivet i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling, som angivet
ovenfor.

:____________________________ :

____________________________

Dato

Underskrift

Bemærk at selskabet samt ejerbogsfører ikke er ansvarlig for eventuelle forsinkelser ved
fremsendelsen. Denne blanket skal være Hypefactors A/S, Kronprinsessegade 8B, 1306
København K i hænde senest den 26. april 2019, kl. 14.00. Send blanketten til
investor@hypefactors.com.

