Dit navn: __________________________________________________
Din adresse: _______________________________________________
_______________________________________________

VP-kontonr. ________________________________________________

Denne blanket returneres til:
Computershare A/S
Lottenborgvej 26 D, 1. sal
2800 Kgs. Lyngby
Fax nr. 4546 0998

TILMELDINGSBLANKET

Dampskibsselskabet NORDEN A/S' ordinære generalforsamling torsdag 11. april 2019, kl. 15.00, i salen
"Norway" på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Amager Boulevard 70, 2300 København.

Bestilling af adgangskort:
Bestilling af adgangskort kan foretages elektronisk via Rederiets aktionærportal på www.ds-norden.com ved
brug af NemID eller brugernavn og adgangskode. Benytter du elektronisk tilmelding, modtager du øjeblikkeligt
bekræftelse, og dit adgangskort vil blive sendt til dig elektronisk til den e-mail, du angiver ved tilmeldingen. Du
kan også udfylde og indsende denne blanket per post, per fax 45460998 eller via e-mail til
gf@computershare.dk. Det bemærkes, at såfremt denne blanket anvendes til tilmelding, vil der ikke blive
fremsendt adgangskort, men dette skal i stedet afhentes på generalforsamlingen mod fremvisning af ID.
Sæt venligst kryds


Jeg/vi ønsker at deltage på den ordinære generalforsamling og bestiller hermed adgangskort.



Jeg/vi anmoder tillige om at bestille adgangskort til en ledsager/rådgiver:
_____________________________________________________
Ledsagers/rådgivers navn (Benyt venligst BLOKBOGSTAVER)

Hvis du blot ønsker at bestille adgangskort, skal blanketten på bagsiden ikke benyttes.
Hvis du ønsker at afgive fuldmagt eller brevstemme, bedes du udfylde blanketten på bagsiden (fuldmagts- og
brevstemmeblanket). Husk at datere og underskrive blanketten.

Anmodning om adgangskort skal være Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby i hænde
senest fredag 5. april 2019 kl. 23.59 enten på fax 4546 0998 eller ved at returnere denne blanket. Bestilling af
adgangskort kan tillige ske på NORDENs hjemmeside www.ds-norden.com inden for samme frist.

Dit navn: _____________________________________________________ VP-kontonr. ________________________
Din adresse: __________________________________________________

FULDMAGTS- OG BREVSTEMMEBLANKET
Fuldmagt eller brevstemme kan afgives elektronisk via www.ds-norden.com ELLER skriftligt ved udfyldelse og
indsendelse af denne blanket.
Undertegnede afgiver hermed følgende fuldmagt eller brevstemme i relation til den ordinære
generalforsamling i Dampskibsselskabet NORDEN A/S torsdag 11. april 2019:
Sæt venligst kryds i rubrik A) eller B) eller C) eller D):
FULDMAGT:
A)



Eller
B) 
Eller
C) 

Fuldmagt gives til navngiven tredjemand: ________________________________________________
Oplys fuldmægtigens navn og adresse (BLOKBOGSTAVER)
Fuldmagt gives til formanden for bestyrelsen (med substitutionsret) til at stemme i
overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling som anført i skemaet nedenfor.
Afkrydsningsfuldmagt gives til formanden for bestyrelsen (med substitutionsret) til at stemme i
overensstemmelse med afkrydsningen i skemaet nedenfor (sæt venligst kryds i rubrikkerne ”FOR”,
”IMOD” eller ”UNDLAD” for at angive, hvorledes stemmerne ønskes afgivet).

Eller
BREVSTEMME:
D)  Brevstemme afgives (sæt venligst kryds i rubrikkerne ”FOR”, ”IMOD” eller ”UNDLAD” for at angive,
hvorledes stemmerne ønskes afgivet. Bemærk, at brevstemmen ikke kan tilbagekaldes for den
ordinære generalforsamling).
Punkter på dagsordenen for den ordinære generalforsamling torsdag
den 11. april 2019
A
Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år
B
Godkendelse af årsrapport 2018 med revisionspåtegning
C
Bestyrelsens forslag om udbetaling af udbytte på DKK 2 pr. aktie á
DKK 1,00 og godkendelse af resultatfordeling
D Valg af medlemmer til bestyrelsen:
1) Genvalg af Klaus Nyborg
2) Genvalg af Johanne Riegels Østergård
3) Genvalg af Karsten Knudsen
4) Genvalg af Tom Intrator
5) Genvalg af Helle Østergaard Kristiansen
6) Genvalg af Stephen John Kunzer
E
Valg af revisor:
Genvalg af PricewaterhouseCoopers som revisor
F
Forslag fra bestyrelsen om:
1. Bemyndigelse til bestyrelsen til, at Selskabet kan erhverve
egne aktier
G Eventuelt

FOR

IMOD

UNDLAD

Bestyrelsens
anbefaling
FOR
FOR
FOR
FOR
FOR
FOR
FOR
FOR
FOR
FOR

Såfremt denne blanket alene dateres og underskrives, betragtes dette som en afgivelse af fuldmagt til formanden for bestyrelsen (med
substitutionsret) til at stemme i overensstemmelse 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 dine vegne efter sin overbevisning.
Brevstemmen vil blive taget i betragtning, hvis der fremsættes nye forslag, herunder ændringsforslag, der ikke fremgår af dagsordenen,
hvis sådanne nye forslag efter bestyrelsens rimelige skøn i al væsentlighed er det samme som det oprindelige forslag. Fuldmagten eller
brevstemmen vil kun blive benyttet, såfremt der foretages afstemning.
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Underskrift

Denne fuldmagts- og brevstemmeblanket skal være Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby i
hænde senest fredag den 5. april 2019, kl. 23.59 enten på fax 4546 0998 eller ved at returnere denne blanket. Afgivelse af
fuldmagt/brevstemme kan tillige ske på NORDENs hjemmeside www.ds-norden.com inden for samme frist.

