BREVSTEMME

A/S Det Østasiatiske Kompagnis ordinære generalforsamling torsdag den 21. marts 2013,
kl. 16.00, Radisson BLU Falconer Hotel, Falkoner Allé 9, 2000 Frederiksberg

avn:

TILMELDINGSBLANKET

rencenr.:

A/S Det Østasiatiske Kompagnis ordinære generalforsamling torsdag den 21. marts 2013,
kl. 16.00,
Radisson
BLU Falconer
Hotel,
Falkoner
Allé 9,den
2000
følgende brevstemme til den indkaldte
ordinære
generalforsamling
i A/S Det
Østasiatiske
Kompagni
21. Frederiksberg
marts

til nedenstående:

af adgangskort:
yds i rubrikkerneBestilling
”FOR”, ”IMOD”
eller ”UNDLAD” for at angive, hvorledes stemmerne ønskes afgivet, eller brevstem
.vp.dk/gf eller på www.eac.dk. Brevstemmen kan ikke tilbagekaldes.
Sæt kryds- eller bestil direkte på www.vp.dk/gf eller på www.eac.dk – eller udfyld og send denne formular:

nspunkter

Bestyrelsens
FOR IMOD UNDLAD
indkaldelsen)
ønsker at deltage på den ordinære generalforsamling og bestiller hermed adgangskort
anbefaling med stemmesedler
gsorden fremgår af

else af revideret årsrapport, herunder godkendelse af bestyrelseshonorar
 anmoder tillige om at få sendt et adgangskort til en ledsager/rådgiver:
og beslutning om decharge for bestyrelse og direktion……………………..




FOR

se af overskud…………………………………………………………………..

FOR




edlemmer til bestyrelsen:
af Henning Kruse Petersen…………………………………………………….. 


Ledsagers/rådgivers
navn
(Benyt
venligst
BLOKBOGSTAVER)
af Preben Sunke………………………………………………………………...




FOR

af Connie Astrup-Larsen………………………………………………………..

FOR







FOR

af Mats Lönnqvist………………………………………………………………..




FOR
vision:
af KPMG,
riseret Revisionspartnerselskab………………………………………………



FOR
A/S Det Østasiatiske Kompagni og VP Investor Services A/S er ikke ansvarlige for eventuelle forsinkelser eller
m:
fejl ved fremsendelse af adgangskort og stemmesedler.
gelse til bestyrelsen til erhvervelse af egne aktier…………………………...
FOR




temmen alene dateres og underskrives, betragtes brevstemmen som afgivet i overensstemmelse med
anbefaling som anført i skemaet ovenfor.

gælder aktier, som undertegnede besidder på registreringsdatoen, opgjort på baggrund af selskabets ejerbog samt
m ejerforhold, som selskabet har modtaget, men endnu ikke indført i ejerbogen.
Blanketten skal ikke underskrives på bagsiden, hvis De bestiller adgangskort.
Hvis De ønsker at afgive fuldmagt, bedes De udfylde blanketten på bagsiden (Fuldmagtsblanket). Husk at
datere og underskrive fuldmagtsblanketten.

Dato

2

0

1

3
Underskrift

Denne tilmeldingsblanket – inklusive eventuelt afgivet fuldmagt på denne blankets bagside – skal være VP Investor Services
me skal være VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, P.O. Box 4040, DK-2300 København S, i hænde senest onsdag
A/S,
2300 København
i hændeafsenest
fredag
på fax 43 58 88 67 eller ved at
013 kl. 10 enten på
fax Weidekampsgade
4358 8867 eller ved at14,
returnere
denne blanket.S,Afgivelse
brevstemme
kanden
tillige15.
skemarts
på VP 2013
Investor
returnere denne blanket. Afgivelse af fuldmagt kan tillige ske på VP Investor Services hjemmeside: www.vp.dk/gf eller A/S
side: www.vp.dk/gf.
Det Østasiatiske Kompagnis hjemmeside: www.eac.dk.

FULDMAGTSBLANKET
til A/S Det Østasiatiske Kompagnis ordinære generalforsamling,
torsdag den 21. marts 2013

meddeler hermed fuldmagt til at give møde og stemme på den indkaldte ordinære generalforsamling i Det Østasiatiske Kompagni A/S torsdag den 21. marts 2013 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)  Afkrydsningsfuldmagt 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
b. Godkendelse af revideret årsrapport, herunder godkendelse af bestyrelseshonorar for 2013 og
beslutning om decharge for bestyrelse og direktion
c. Anvendelse af overskud...........................................
d. Valg af medlemmer til bestyrelsen:
Genvalg af Henning Kruse Petersen........................
Genvalg af Preben Sunke.........................................
Genvalg af Connie Astrup-Larsen...........................
Genvalg af Mats Lönnqvist......................................
e. Valg af revision:
Genvalg af KPMG,
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab................
f. Forslag om:
Bemyndigelse til bestyrelsen til erhvervelse af
egne aktier...............................................................

FOR

IMOD

UNDLAD

Bestyrelsens
anbefaling










FOR
FOR
















FOR
FOR
FOR
FOR







FOR







FOR

Såfremt fuldmagten alene er dateret og underskrevet, men i øvrigt ikke er udfyldt, anses fuldmagten som
afgivet til bestyrelsen til at stemme i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling som anført i skemaet
ovenfor. Er fuldmagten kun delvist udfyldt, stemmes efter bestyrelsens anbefaling for ikke udfyldte punkter.
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. Fuldmagten vil kun blive benyttet, såfremt der foretages afstemning.

2
Dato

0

1

3
Underskrift

Denne tilmeldingsblanket – inklusive eventuelt afgivet fuldmagt på denne blankets bagside – skal være VP Investor Services
A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S, i hænde senest fredag den 15. marts 2013 på fax 4358 8867 eller ved at returnere denne blanket. Afgivelse af fuldmagt kan tillige ske på VP Investor Services hjemmeside: www.vp.dk/gf eller A/S
Det Østasiatiske Kompagnis hjemmeside: www.eac.dk.

