Navn og adresse:______________________________
____________________________________________
____________________________________________

Computershare A/S
Lottenborgvej 26 D
2800 Kgs. Lyngby

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 VPkontonummeret af dit depotnummer plus foranstillet identifikationsnummer på dit pengeinstitut. Er du i
tvivl, kan du rette henvendelse til dit pengeinstitut.
InterMail A/S' ordinære generalforsamling tirsdag den 8. januar 2019 kl. 17.00 på adressen:
Stamholmen 70, 2650 Hvidovre.

Bestilling af adgangskort:
Bestilling af adgangskort kan foretages elektronisk via aktionærportalen på www.intermail.com, ved
henvendelse til Selskabets kontor, Stamholmen 70, 2650 Hvidovre, tlf. 3966 0922, eller ved udfyldelse og
indsendelse af denne blanket på fax 3967 3860 indtil fredag den 4. januar 2019, kl. 23.59. Benytter du
elektronisk tilmelding, får du øjeblikkelig bekræftelse på tilmeldingen.
Bemærk venligst at adgangskort sendes via e-mail til den e-mailadresse, der er angivet i aktionærportalen
ved tilmeldingen. Adgangskortet skal forevises på generalforsamlingen enten elektronisk på smartphone/tablet eller printet.
Aktionærer, der har rekvireret adgangskort uden angivelse af e-mailadresse, kan afhente adgangskortet i
indgangen til generalforsamlingen mod fremvisning af gyldigt ID.
Stemmesedler vil blive udleveret i adgangskontrollen på generalforsamlingen.
SÆT KRYDS:
Jeg ønsker at deltage i generalforsamlingen og bestiller hermed adgangskort
Jeg ønsker samtidig at bestille adgangskort til en ledsager/rådgiver
Navn/adresse:

__________

Afgivelse af fuldmagt eller brevstemme:
Se venligst bagsiden. Fuldmagt eller brevstemme kan afgives elektronisk via aktionærportalen på
www.intermail.com ved anvendelse af NemID eller brugernavn (depotnummer) samt adgangskode.
Du kan også vælge at udfylde, underskrive og indsende fuldmagts-/brevstemmeblanketten til
Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 2800 Kongens Lyngby, fax 4546 0998 eller e-mail
gf@computershare.dk.
Fuldmagt skal være selskabet eller Computershare A/S i hænde senest fredag den 4. januar 2019 kl.
23.59.
Brevstemme skal være selskabet eller Computershare A/S i hænde senest mandag den 7. januar
2019 kl. 12.00

Dato

Underskrift

Bemærk, at hverken selskabet eller ejerbogsfører er ansvarlige for eventuelle forsinkelser ved fremsendelsen.

InterMail A/S' ordinære generalforsamling tirsdag den 8. januar 2019 kl. 17.00 på adressen:
Stamholmen 70, 2650 Hvidovre.

Navn og adresse:__________________________________________
________________________________________________________
VP-kontonummer:_________________________________________

Computershare A/S
Lottenborgvej 26 D
2800 Kgs. Lyngby

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.
SÆT KUN ÉT KRYDS UD FOR TYPEN:
Jeg giver herved fuldmagt til formanden for bestyrelsen for InterMail A/S med substitutionsret (ret til at
indsætte stedfortræder) til at stemme på mine/vores vegne på generalforsamlingen i overensstemmelse med
bestyrelsens anbefalinger, som angivet nedenfor.
Jeg giver herved fuldmagt til tredjemand:

Navn og adresse (Benyt venligst blokbogstaver)

til at give møde og stemme på mine/vores vegne på generalforsamlingen.
Jeg bestiller adgangskort til rådgiver:

Navn på rådgiver (Benyt venligst blokbogstaver)

Afkrydsningsfuldmagt, nedenunder har jeg angivet, hvorledes jeg ønsker at formanden for bestyrelsen for
InterMail A/S (med substitutionsret) skal stemme på mine/vores vegne på generalforsamlingen. Bemærk, at
denne fuldmagt kun vil blive anvendt, hvis der fra anden side begæres afstemning.
Brevstemme, nedenunder 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, såfremt det nye forslag i al væsentlighed er det samme som det oprindelige.
Punkter på dagsordenen for den ordinære generalforsamling den
8. januar 2019 (i forkortet form, den fulde dagsorden fremgår af
indkaldelsen)

FOR

IMOD

UNDLAD

1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed (der kan ikke stemmes herom)
2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse .......................
3. Anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte
årsrapport ......................................................................................................
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen:
Genvalg af John Dueholm...........................................................................................
Genvalg af Jan Olsen ........................................................................................
Genvalg af Martin Bøge Mikkelsen ...................................................................
5. Valg af revisor:
Genvalg af Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab ...........................
6. Forslag fra bestyrelsen:
6.1 Godkendelse af bestyrelsens vederlag for det igangværende regnskabsår..........
6.2 Bemyndigelse til selskabets bestyrelse til at erhverve selskabets egne aktier.......
6.3 Ændring af selskabets vedtægter.....................................................................
6.3.a) Sletning af krav om at indkaldelse skal ske via Erhvervsstyrelsens it-system...
6.3.b) Indførelse af elektronisk kommunikation i selskabets kommunikation med
dets aktionærer
6.3.c) Ændring af krav til anmeldelse af deltagelse i selskabets generalforsamlinger.
6.3.d) Sletning af aldersgrænse for bestyrelsesmedlemmer.....................................
6.3.e) Opdatering af selskabets vedtægter.............................................................
7. Bemyndigelse til dirigenten....................................................................................................

Bestyrelsens
anbefaling
For
For
For
For
For
For
For
For
For
For
For
For
For
For

Ved manglende angivelse af typen for fuldmagt/brevstemme, men ellers korrekt udfyldelse, vil blanketten blive betragtet som en
brevstemme. En fuldmagt gælder for alle forhold, som behandles på generalforsamlingen. Hvis der fremsættes nye forslag, der ikke
fremgår af dagsordenen, vil fuldmagten blive anvendt efter befuldmægtigedes bedste overbevisning.

Dato

Underskrift

Bemærk, at hverken selskabet eller ejerbogsfører er ansvarlige for eventuelle forsinkelser ved fremsendelsen.

