Fuldmagt/brevstemme
NKT A/S’ ekstraordinære generalforsamling tirsdag den 10. oktober 2017 kl. 10.30 i Tivoli Hotel & Congress Center,
Arni Magnussons Gade 2, 1577 København V

Undertegnede:
Aktionærens navn:_______________________________________________________________________________
Adresse:______________________________________________________________________________________
Postnr. og by:___________________________________________________________________________________
VP-kontonummer:_______________________________________________________________________________
Sæt venligst kryds nedenfor eller afgiv fuldmagt/brevstemme direkte på www.nkt.dk eller www.computershare.dk

Fuldmagt:

□ Jeg giver herved fuldmagt til tredjemand til at give møde og stemme på mine vegne på generalforsamlingen:
Fuldmagtshavers navn og adresse (BLOKBOGSTAVER)______________________________________________

□ Anmoder om adgangskort til fuldmagtshavers rådgiver/gæst:
Navn og adresse (BLOKBOGSTAVER)____________________________________________________________
		
eller

□ Fuldmagt gives til bestyrelsen (eller ordre) til at stemme i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling som
anført i skemaet på næste side.

eller

□ Instruktionsfuldmagt gives til bestyrelsen (eller ordre) til at stemme i overensstemmelse med afkrydsningen
på næste side.

Frist: Fuldmagten skal være Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 2800 Kgs. Lyngby, i hænde senest fredag
den 6. oktober 2017 kl. 23.59 enten pr. brev, på fax 4546 0998 eller på email gf@computershare.dk eller afgiv
fuldmagt online på www.nkt.dk eller www.computershare.dk.
Tilbagekaldelse: Afgivne fuldmagter kan til enhver tid tilbagekaldes ved skriftlig henvendelse til Computershare A/S
(se kontaktdata ovenfor). Korrekt VP-kontonummer skal angives for at tilbagekaldelsen er gyldig.

Brevstemme:

□ I skemaet på næste side har jeg angivet hvorledes jeg ønsker at stemme på generalforsamlingen.
Frist: Brevstemmen skal være Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 2800 Kgs. Lyngby, i hænde senest fredag den
6. oktober 2017 kl. 10.00 enten pr. brev, på fax 4546 0998 eller på email gf@computershare.dk eller afgiv brevstemmen
online på www.nkt.dk eller www.computershare.dk.
Tilbagekaldelse: Bemærk, at brevstemmer ikke kan tilbagekaldes.

Hverken selskabet eller ejerbogsfører kan holdes ansvarlige for forsinkelser ved fremsendelsen af denne blanket eller tilbagekaldelser af
fuldmagter.

Sæt venligst kryds i rubrikkerne ”FOR”, ”IMOD” eller ”UNDLAD” for at angive, hvorledes du ønsker at stemme på
generalforsamlingen.

Dagsordenspunkter
(Den fulde dagsorden fremgår af indkaldelsen til generalforsamling)
1. Spaltning af NKT A/S med regnskabsmæssig virkning fra 1. januar 2017,
herunder vedtagelse af vedtægter for Nilfisk Holding A/S
2. Valg af bestyrelsesmedlemmer i Nilfisk Holding A/S:
a. Valg af Jens Due Olsen
b. Valg af Anders Erik Runevad
c. Valg af Jens Maaløe
d. Valg af Jutta af Rosenborg
e. Valg af Lars Sandahl Sørensen
f. Valg af René Svendsen-Tune
3. Valg af revisor for Nilfisk Holding A/S:
Valg af Deloitte Statsautoriserede Revisionspartnerselskab
4. Vedtagelse af vederlagspolitik for bestyrelse og direktion i Nilfisk Holding A/S
5. Vederlag til bestyrelsen i Nilfisk Holding A/S
6. Ændring af vederlagspolitikken for bestyrelsen og direktionen i NKT A/S og
for direktionen i NKT A/S’ forretningsenheder
7. Valg bestyrelsesmedlem i NKT A/S:
Valg af Andreas Nauen
8. Ændringer af NKT A/S’ vedtægter:
8.1. Bemyndigelse til at udstede konvertibe obligationer
8.2. Ændring af henvisninger til selskabets hjemmeside til www.nkt.com
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Såfremt fuldmagtstypen eller brevstemmen ikke er afkrydset, men punkterne på dagsordenen ovenfor
er afkrydset, vil blanketten blive betragtet som en brevstemme. Såfremt blanketten alene dateres og
underskrives, betragtes den som en fuldmagt til bestyrelsen (eller ordre) til at stemme i overenstemmelse
med bestyrelsens anbefaling som anført i skemaet ovenfor.
Fuldmagten gælder for alle emner, der bliver behandlet på generalforsamlingen. Hvis der fremsættes nye forslag til
afstemning, herunder ændringsforslag eller personforslag, der ikke fremgår af dagsordenen, vil fuldmagtshaveren
stemme på Deres vegne efter sin overbevisning. Brevstemmer vil blive taget i betragtning, hvis det nye forslag i al
væsentlighed er det samme som det oprindelige forslag.
Fuldmagten/brevstemmen gælder for de aktier, som undertegnede besidder på registreringsdatoen, opgjort på
baggrund af selskabets ejerbog samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget, men endnu ikke indført i
ejerbogen.
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Underskrift

Hverken selskabet eller ejerbogsfører kan holdes ansvarlige for forsinkelser ved fremsendelsen af denne blanket eller tilbagekaldelser af
fuldmagter.

