FULDMAGTSBLANKET
til North Media A/S’ ordinære generalforsamling fredag den 26. marts 2021, klokken 15.00
Afgivelse af fuldmagt foretages enten elektronisk via Investor Portalen på www.northmedia.dk/investorer/generalforsamling ved
anvendelse af depotnummer og adgangskode/Nem-ID og e-mailadresse, eller ved at udfylde og indsende denne fuldmagtsblanket.
Anvender du denne fuldmagtsblanket skal den være Computershare A/S, Lottenborgvej 26, 2800 Kgs. Lyngby i hænde senest mandag
den 22. marts 2021, klokken 23.59. Samme svarfrist gælder for elektronisk tilmelding via Investor Portalen. Bemærk venligst, at du
kan afgive fuldmagt eller brevstemme, men ikke begge dele, og at en brevstemme ikke kan tilbagekaldes.
Undertegnede giver hermed fuldmagt til generalforsamlingen i North Media A/S fredag den 26. marts 2021 klokken 15.00 i henhold til
nedenstående:
Sæt venligst kryds i rubrik A) eller B)
A)



Fuldmagt gives til bestyrelsen (eller ordre) til at stemme i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling som anført i
skemaet nedenfor.



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
B)

Fuldmagt til navngiven tredjemand skal afgives elektronisk via Investor Portalen.
Punkter på dagsordenen for generalforsamlingen fredag den 26. marts
2021 (i forkortet form, idet det bemærkes, at den fulde dagsorden fremgår

Bestyrelsens
For

Imod

Undlad

anbefaling

af indkaldelsen)
1.

Ledelsens beretning (der kan ikke stemmes herom)

2.

Godkendelse af årsrapport

For

3.

Meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion

For

4.

Anvendelse af resultat i henhold til den godkendte årsrapport

For

Bestyrelsen foreslår et udbytte på kr. 5,00 pr. aktie á kr. 5.
5.

Fremlæggelse og godkendelse af vederlagsrapport

6.

Forslag fra bestyrelsen eller eventuelle forslag fra aktionærer:

For

6.1 Vedtægtsændring § 4.1 A og § 4.1 B: Bestyrelsens bemyndigelser til at

For

foretage kapitalforhøjelse foreslås forlænget indtil den 25. marts 2026
6.2 Vedtægtsændring § 8.2: Ændring af standarddagsorden vedr. decharge
7.

8.

Valg af medlemmer til bestyrelsen:
Genvalg af Mads Dahl Møberg Andersen

For

Genvalg af Richard Bunck

For

Genvalg af Ulrik Holsted-Sandgreen

For

Genvalg af Thomas Weikop

For

Genvalg af Ulrik Falkner Thagesen

For

Genvalg af Ole Elverdam Borch

For

Nyvalg af Ann-Sofie Østberg Bjergby

For

Valg af revisorer:
Genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

9.

For

For

Eventuelt (der kan ikke stemmes herom)

Såfremt denne fuldmagtsblanket 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 oven for. 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 dine vegne efter sin overbevisning.
Dato:

________________________ Aktionærens navn:

____________________________________________________

Adresse:

____________________________________________________

Postnr. og by:

____________________________________________________

Depot-/VP-kontonr.: ____________________________________________________
Underskrift:_____________________
NB! VP-kontonummer SKAL angives for at kunne identificere dig som aktionær.
VP-kontonummeret er som hovedregel det samme som dit depotnummer. I visse tilfælde består VP-kontonummeret af dit depot
nummer plus foranstillet identifikationsnummer på dit pengeinstitut. Er du i tvivl, kan du rette henvendelse til dit pengeinstitut.

Bemærk, at North Media A/S samt ejerbogsfører ikke er ansvarlige for eventuelle forsinkelser ved fremsendelsen.
Senest mandag den 22. marts 2021, klokken 23.59 skal denne fuldmagtsblanket være Computershare A/S,
Lottenborgvej 26, 2800 Kgs. Lyngby i hænde med almindelig post, alternativt skal fuldmagten være afgivet elektronisk
via Investor Portalen inden samme frist.

