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BREVSTEMMER / FULDMAGT 

 
Hvis du ikke ønsker eller er forhindret i at deltage på generalforsamlingen, har du mulighed for at afgive 
brevstemme eller give en anden fuldmagt. Brevstemmer og fuldmagter afgives ved at udfylde og returnere 
denne blanket til ir@shaperobotics.com. Brevstemmer og/eller fuldmagter skal være selskabet i hænde 
inden 26 april 2021 kl. 23.59.  
 
 
Sæt ét kryds A), B), C) eller D): 
 

A) Jeg giver herved fuldmagt til formanden for bestyrelsen for Shape Robotics A/S med 
substitutionsret til at stemme på mine/vores vegne på generalforsamlingen i 
overensstemmelse med bestyrelsens anbefalinger, som angivet nedenfor. 
 

B) Jeg giver hermed fuldmagt til følgende tredjemand: 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
Navn og e-mailadresse (brug venligst blokbogstaver) 
 
 
Følgende tredjemand deltager i mit/vores sted 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------  
Navn og adresse på rådgiver (brug venligst blokbogstaver) 
 
 

 
C) Afkrydsningsfuldmagt: Fuldmagt gives til formanden for bestyrelsen til at stemme som 

angivet nedenfor. Sæt kryds I felterne “FOR”, “IMOD” eller “UNDLADER”. Bemærk at 
denne fuldmagt kun anvendes, hvis en tredjepart anmoder om afstemning.  

 
En fuldmagt gælder for alle punkter, der drøftes på generalforsamlingen. I tilfælde af nye forslag 
præsenteres, herunder eventuelle ændringer af forslag eller i tilfælde af forslag til bestyrelsen eller en 
anden revisor, vil fuldmægtigindehaver stemme på dine vegne efter hans/hendes bedste overbevisning.  
 
 

D) I skemaet nedenfor har jeg angivet, hvorledes jeg ønsker at stemme på 
generalforsamlingen. Bemærk, at brevstemmen ikke kan trækkes tilbage.  
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Dagsorden for den ordinære 
generalforsamling 27. april 2021 

FOR IMOD UNDLAD BESTYRELSENS 
ANBEFALING 

Valg af dirigent    FOR 
Bestyrelsens beretning om selskabets 
virksomhed i det forgangne år 
 

 
IKKE TIL AFSTEMNING 

Forelæggelse af revideret årsrapport til 
godkendelse 
 

   FOR 

Beslutning om anvendelse af overskud eller 
dækning af tab i henhold til den godkendte 
årsrapport 
 

   FOR 

Valg af bestyrelsen 
 

 

1) Genvalg af Lars Nyengaard    FOR 
2) Genvalg af Michael Frank     FOR 
3) Genvalg af Moises Pacheco    FOR 
4) Genvalg af Kasper Støy    FOR 
5) Nyvalg af Merete Riisager    FOR 

Genvalg af PwC 
 

   FOR 

Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for 
indeværende regnskabsår 

   FOR 

Eventuelle forslag fra ledelsen, revisor eller 
aktionærer 

IKKE TIL AFSTEMNING 

 
 
Hvis blanketten alene dateres og underskrives, betragtes den som fuldmagt afgivet til bestyrelsen til at 
stemme i overensstemmelse med bestyrelsens anbefalinger som anført i skemaet. Hvis 
fuldmagtstype/brevstemme ikke er angivet ved afkrydsning i en af ovenstående rubrikker, men blanketten 
eller er udfyldt og underskrevet, vil blanketten blive betragtet som en brevstemme.  
 
 
 
Dato:_______________  Underskrift:__________________________________________ 
 
 
 
 
   ____________________________________________________ 
   Navn (brug venligst blokbogstaver) 
 
 
 
 
VP kontoreference:_______________________________ 


