Tilmeldingsblanket til ordinær generalforsamling i Victoria Properties A/S den 21. april 2017

Navn og adresse:_________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
VP-kontonummer:________________________________

Denne blanket returneres til:
Computershare A/S
Kongevejen 418
DK-2840 Holte

NB! VP-kontonummer SKAL angives for at vi kan identificere dig som aktionær.

Bestilling af adgangskort:
Bestilling af adgangskort eller afgivelse af fuldmagt kan foretages elektronisk på vores aktionærportal via
http://www.victoriaproperties.dk/investor, ved at logge ind med NemID eller brugernavn og adgangskode, eller ved at udfylde og indsende denne blanket pr. brev eller e-mail til gf@computershare.dk.
Benytter du elektronisk tilmelding, får du øjeblikkelig bekræftelse på tilmeldingen. Adgangskort bliver sendt
med posten før generalforsamlingens afholdelse.
Sidste frist for bestilling af adgangskort er den 12. april 2017 kl. 23.59.

SÆT KRYDS:
Jeg ønsker at deltage i generalforsamlingen og bestiller hermed adgangskort.
Jeg ønsker samtidig at bestille adgangskort til en ledsager/rådgiver
____________________________________________________
Navn/adresse:

___________________________________________________
Dato og underskrift

Bemærk, at selskabet samt ejerbogsfører ikke er ansvarlige for eventuelle forsinkelser ved fremsendelsen.

Fuldmagt/brevstemmeblanket til ordinær generalforsamling i Victoria Properties A/S den 21. april 2017
Navn og adresse:____________________________________

Denne blanket returneres til:

__________________________________________________

Computershare A/S
Kongevejen 418
DK-2840 Holte

__________________________________________________
VP-kontonummer:___________________________________
VP-kontonummer SKAL angives for at vi kan identificere dig som aktionær.
Afgivelse af fuldmagt/brevstemmer:

Fuldmagt og brevstemmeafgivelse kan foretages elektronisk på vores aktionærportal via
http://www.victoriaproperties.dk/investor, ved at logge ind med NemID eller brugernavn og adgangskode, eller ved at udfylde og indsende denne blanket pr. brev eller e-mail til gf@computershare.dk.
Sidste frist for afgivelse af elektronisk fuldmagt er den 12. april 2017 kl. 23:59, og sidste frist for afgivelse
af brevstemme er den 19. april 2017 kl. 23.59.
SÆT KUN ÉT KRYDS:
Jeg giver herved fuldmagt til formanden for bestyrelsen for Euroinvestor.com A/S med substitutionsret
(ret til at indsætte stedfortræder) til at stemme på mine/vores vegne på generalforsamlingen.
Jeg giver herved fuldmagt til tredjemand til at stemme på mine/vores vegne på generalforsamlingen
_______________________________________________________
Navn og adresse (benyt venligst blokbogstaver)
Jeg bestiller adgangskort til tredjemands rådgiver:
________________________________________________
Navn og adresse (benyt venligst blokbogstaver)
Afkrydsningsfuldmagt, nedenunder har jeg angivet hvorledes jeg ønsker at stemme 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.
Punkter på dagsordenen for generalforsamlingen den 21. april 2017
(I forkortet form, den fulde dagsorden fremgår af indkaldelsen)
1.
Beretning om selskabets virksomhed
2.
Forelæggelse af årsrapport til godkendelse
3.
Forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den
godkendte årsrapport
4.
Valg af medlemmer til bestyrelsen
Genvalg af Frederik Rovsing
Genvalg af Christian Bertel Seidelin
Genvalg af Jan Øland
Genvalg af Søren Scheibye
5.
Valg af revisor
Genvalg af PricewaterhouseCoopers
6.
Eventuelle forslag fra bestyrelsen og /eller kapitalejere
6.1 Forslag om at vedtægternes punkt 1.2 skal udgå,
6.2 Forslag om ændring af vedtægternes punkt 2.1, selskabets formål
6.3 Forslag om vedtagelse af retningslinjer for incitamentsaflønning
7.
Eventuelt
8.
Bemyndigelse til registrering hos Erhvervsstyrelsen

FOR

IMOD

UNDLAD

__________________________________________________
Dato og underskrift
Bemærk, at selskabet samt ejerbogsfører ikke er ansvarlige for eventuelle forsinkelser ved fremsendelsen.
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