FULDMAGTSBLANKET
Til Gabriel Holding A/S’ ordinære generalforsamling torsdag den 12. december 2019
Antal stemmer: ____________________
Undertegnede meddeler hermed fuldmagt til på mine vegne at give møde og stemme på den indkaldte ordinære
generalforsamling i Gabriel Holding A/S torsdag den 12. december 2019 i henhold til nedenstående:
Sæt venligst kryds i rubrik A) eller B) eller C):
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.

Dagsordenspunkter
(Dagsorden fremgår af indkaldelsen og kan ses på www.gabriel.dk)

FOR

IMOD

UNDLAD

Bestyrelsens
anbefaling

1.

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det
forløbne regnskabsår………………………………………………..

2.

Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til
godkendelse.................................................................................

□

□

□

FOR

Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i
henhold til den godkendte årsrapport
Bestyrelsen indstiller udbytte på kr. 10,50 pr. aktie á kr. 20.…..

□

□

□

FOR

Valg af medlemmer til bestyrelsen. Bestyrelsen foreslår valg af:
(se indkaldelse) – sæt op til 4 krydser.
a) Jørgen Kjær Jacobsen.………………………………………..
b) Hans O. Damgaard …..………………………………………..
c) Søren B. Lauritsen....….……………………………………….
d) Pernille Fabricius ….…………………………………………...

□
□
□
□

Valg af revisor
Bestyrelsen foreslår valg af KPMG Statsautoriseret
Revisionspartnerselskab…….……..............................................

□

3.

4.

5.

6.

FOR
FOR
FOR
FOR

□

□

FOR

Eventuelt…………………………………………………………….

Såfremt fuldmagten alene dateres og underskrives, betragtes fuldmagten som afgivet 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 Deres vegne efter sin overbevisning.

Dato

Underskrift

Denne fuldmagtsblanket skal være Gabriel Holding A/S i hænde senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse.

