
 
FULDMAGT/ BREVSTEMME 
til Monsenso A/S’ ordinære generalforsamling onsdag d. 6. april 2022, kl. 14.00 
 

  Side 1/2  

Selskabet opfordrer aktionærerne til ikke at deltage fysisk i generalforsamlingen. Aktionærerne vil have mulighed for at 
følge generalforsamlingen via livestreaming, som er nærmere beskrevet i indkaldelsen.  
 
 
Afgivelse af fuldmagt/brevstemme 
Nedenfor har du mulighed for at afgive din brevstemme eller give tredjepart fuldmagt til at repræsentere dig på 
generalforsamlingen. 
 
Fuldmagter skal fremsendes, så de er selskabet i hænde, senest fredag den 1. april 2022, kl. 23.59.  
Brevstemmer skal være modtaget af Monsenso senest tirsdag den 5. april 2022, kl. 14.00.  
 
 
Jeg ønsker hermed at give følgende fuldmagt eller afgive brevstemme som angivet nedenfor: 
 
o Jeg giver herved fuldmagt til formanden for bestyrelsen med substitutionsret til at stemme på mine vegne på 
generalforsamlingen: 
 

o i overensstemmelse med bestyrelsens anbefalinger nedenfor eller  
o i overensstemmelse med min afkrydsning i skemaet nedenfor  

 
 
o Jeg giver herved fuldmagt til:  
 …………………………………………………………………………………… 
 
 …………………………………………………………………………………… 
                   Fuldmægtigens navn og adresse (benyt venligst blokbogstaver)  
 
til at give møde og stemme på mine vegne på generalforsamlingen og bestiller hermed adgangskort på dennes vegne 
(hvis fuldmægtigen ønsker at medbringe en rådgiver, skal der også bestilles adgangskort til denne).  
 
Jeg bestiller adgangskort til fuldmægtigens rådgiver:      
 

 …..……………………………………………………………………………… 
                                     Rådgivers navn (benyt venligst blokbogstaver)  
  
 
o Brevstemme. Nedenfor har jeg angivet, hvorledes jeg ønsker at stemme på generalforsamlingen (bemærk, at 
brevstemmen ikke kan trækkes tilbage, og at den tillige vil blive brugt i tilfælde af ændringsforslag til 
dagsordenspunkterne. 
 

Punkter på dagsordenen for generalforsamlingen 
(i forkortet form. Den fulde dagsorden fremgår af indkaldelsen) 

FOR IMOD UNDLAD Bestyrelsens 
anbefaling 

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år     
2. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport    FOR 
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold 
til den godkendte årsrapport 

   FOR 
 

4. Meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen    FOR 
5. Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for indeværende regnskabsår    FOR 
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen:     
     Peter Mørck Eriksen (nyvalg og erstatning for Maria Hjorth)    FOR 
     Genvalg af Jakob Eyvind Bardram    FOR 
     Genvalg af Jacob Hahn Michelsen    FOR 
     Claus Stie Kallesøe (nyvalg og erstatning for Peter Høngaard Andersen)    FOR 
7. Valg af revisor: Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers,     
     Statsautoriseret Revisionspartnerselskab • CVR No 33 77 12 31 

   FOR 

8. a.  Forslag om tildeling af warrants til bestyrelsen.    FOR 
 
 
 
 
 



 
FULDMAGT/ BREVSTEMME 
til Monsenso A/S’ ordinære generalforsamling onsdag d. 6. april 2022, kl. 14.00 
 

  Side 2/2  

Hvis blanketten er dateret og underskrevet, vil den ved manglende angivelse af type (fuldmagt/brevstemme) men ellers 
korrekt afkrydsning blive betragtet som en brevstemme i overensstemmelse med afkrydsningen under de enkelte 
dagsordenspunkter, eller ved manglende afkrydsning som en brevstemme i overensstemmelse med bestyrelsens 
anbefalinger. 
 
Denne blanket gælder aktier, som undertegnede besidder på registreringsdatoen. En aktionærs ret til at deltage i og 
afgive stemmer på den ordinære generalforsamling fastsættes i forhold til det antal aktier, som aktionæren er noteret 
for eller har anmeldt til indførelse i ejerbogen på registreringsdatoen, jf. punkt 9.1 i selskabets vedtægter. 
Registreringsdatoen i forhold til den ordinære generalforsamling er onsdag den 30. marts 2022. 
 
 
 
 

  
Navn  (benyt venligst blokbogstaver) 
 

 
  

Adresse 
 
 
 
 

  
VP-Kontonummer                                    Dato                                                              Underskrift 
 
 
 
 
 
 
Afgivelse af fuldmagt eller brevstemme - metoder 
Fuldmagt eller brevstemme kan afgives via e-mail til investor@monsenso.com eller  
elektronisk på aktionærportalen via https://www.monsenso.com/gf-6-april-2022/  ved anvendelse af NemID/ MITID eller 
brugernavn (depotnummer) samt adgangskode.   
NB: Angiv venligst din e-mail i aktionærportalen, da link til livestreaming platform sendes via e-mail til selskabets 
aktionærer. 
 
Fuldmagter kan – i modsætning til brevstemmer – tilbagekaldes. Tilbagekaldelse af en fuldmagt kan ske til enhver tid. 
Tilbagekaldelse forudsætter angivelse af korrekt VP-kontonummer.  
 
 


