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Fuldmagtsblanket/brevstemmeblanket 
 

Til brug ved Danish Aerospace Company A/S’ ordinære generalforsamling  
mandag d. 12. april 2021. 

 
 
Undertegnede 
 
Navn:   _______________________________________ 

Adresse:   _______________________________________ 

Postnr.:   _______________________________________ 

Underskrift:   _______________________________________ 

  
afgiver hermed følgende fuldmagt/brevstemme i henhold til nedenstående: 
 
Sæt venligst kryds i rubrik A), B), C) eller D). 

 

A) □ Fuldmagt gives til navngiven tredjemand: __________________________________ 
Oplys fuldmægtigens navn og adresse (BLOKBOGSTAVER) 

Eller 

B) □ Fuldmagt gives til bestyrelsen (eller ordre) til at stemme i overensstemmelse med 

bestyrelsens anbefaling som anført i skemaet nedenfor.  

Eller 

C) □ Instruktionsfuldmagt gives til bestyrelsen (eller ordre) til at stemme i overensstemmelse 

med afkrydsningen nedenfor. Sæt venligst kryds i rubrikkerne ”For”, ”Imod” eller ”Undlad” for 
at angive, hvorledes stemmerne ønskes afgivet. 

Eller 

D) □ Skriftlig stemme (brevstemme) afgives som anført nedenfor. Brevstemmer kan ikke 

trækkes tilbage. Sæt venligst kryds i rubrikken ”For”, ”Imod”, eller ”Undlad” for at angive din 
stemme. 

 
 

Dagsorden For Imod Undlad 
Bestyrelsens 
Anbefaling 

1. Valg af dirigent     

Bestyrelsen foreslår Niels Heering som dirigent.    For 

2. Forelæggelse af årsrapporten med 

revisionspåtegning til godkendelse 

    

Bestyrelsen indstiller at årsrapporten 2020         

godkendes. 
   

For 
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3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning 

af underskud i henhold til den godkendte årsrapport 

    

Bestyrelsen indstiller at overskuddet på 233.340 DKK 

overføres til næste regnskabsår. 
   

For 

4.1 Valg af formand     

Genvalg af formand Niels Heering    For 

4.2 Valg af næstformand     

Genvalg af næstformand Søren Bjørn Hansen    For 

4.3 Valg af øvrige medlemmer til bestyrelsen     

Genvalg af Tina Moe    For 

Genvalg af James V. Zimmerman    For 

5. Valg af revisor     

Genvalg af PricewaterhouseCoopers    For 

 
 
Såfremt fuldmagten/brevstemmen alene dateres og underskrives, betragtes den som afgivet i 
overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling som anført i skemaet ovenfor. 
 
Fuldmagten gælder for alle emner, der bliver behandlet på den ekstraordinære generalforsamling. 
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.  
 
Fuldmagten/brevstemmen gælder 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. 
 
Benyttes blanketten som fuldmagt, skal den udfyldte og underskrevne fuldmagt sendes til 
Investor_Relations@DanishAerospace.com senest torsdag d. 8. april 2021, kl. 23.59. 
 
Benyttes blanketten som brevstemme, skal den udfyldte og underskrevne brevstemme sendes til 
Investor_Relations@DanishAerospace.com senest søndag d. 11. april 2021, kl. 15.00.  
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