
 

Bemærk, at hverken selskabet eller ejerbogsfører er ansvarlige for eventuelle forsinkelser ved fremsendelsen. 

Fuldmagts-/brevstemmeblanket til German High Street Properties A/S' ordinære generalforsamling 

torsdag den 30. april 2020, kl. 10.00, Lindegårdsvej 41B, 2920 Charlottenlund. 

 

Navn og adresse:________________________________ 

 

_______________________________________________ 

 

_______________________________________________ 

 

Denne blanket returneres til: 

Computershare A/S 

Lottenborgvej 26 D 

2800 Kgs. Lyngby 

 

Fuldmagt eller brevstemme kan tillige afgives elektronisk på aktionærportalen via  

http://www.germanhighstreet.dk/investorer/ ved anvendelse af brugernavn og adgangskode eller NemID. Fristen for 

afgivelse af fuldmagt er mandag den 27. april 2020, kl. 9.00, for brevstemmer er fristen dog senest onsdag den 

29. april 2020 kl. 16.00. 

Afgivelse af fuldmagt/brevstemmer: 

SÆT KUN ÉT KRYDS UD FOR TYPEN: 
 Jeg giver herved fuldmagt til formanden for bestyrelsen for German High Street Properties A/S med substitutionsret til 

at stemme på mine/vores vegne på generalforsamlingen i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling som anført nedenfor. 
 Jeg giver herved fuldmagt til tredjemand: 

   Navn og adresse (Benyt venligst blokbogstaver) 
 til at give møde og stemme på mine/vores vegne på generalforsamlingen.  
 
  Jeg bestiller adgangskort til rådgiver: 
   Navn på rådgiver (Benyt venligst blokbogstaver) 

 Afkrydsningsfuldmagt, jeg giver herved fuldmagt til formanden for bestyrelsen for German High Street Properties A/S med 
substitutionsret til at stemme på mine/vores vegne på generalforsamlingen som angivet nedenunder. 

 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 30. april 2020  (Den 

fulde dagsorden fremgår af indkaldelsen) FOR IMOD UNDLAD 

Bestyrelsens 

anbefaling 

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år      

2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse og meddelelse af 

decharge for bestyrelse og direktion 

   For 

3. Vedtagelse af fordeling af overskud eller underskud efter forslag fra 

bestyrelsen 

   For 

4. Valg af revisorer 

 Genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret  

 Revisionspartnerselskab       

    

   For 

5. Valg medlemmer til bestyrelsen     

Genvalg af Hans Thygesen    For 

Genvalg af Walther Thygesen     

Genvalg af Peter Marner Åge Jacobsen     

6. Forslag fra bestyrelsen eller aktionærer     

6.1 Forslag fra bestyrelsen om fornyelse af bemyndigelse til at erhverve egne 

aktier. 

   For 

6.2 Forslag om tilpasning af bemyndigelse til at foretage kapitalforhøjelse 

samt ændring af vedtægterne i forbindelse hermed. 

   For 

7. Bemyndigelse til dirigenten    For 

8. Eventuelt     

Ved manglende angivelse af typen for fuldmagt/brevstemme, men ellers korrekt udfyldelse, vil blanketten blive betragtet som en 
brevstemme. Bemærk, at en brevstemme vil blive medregnet, hvis et nyt eller ændret forslag efter bestyrelsesformandens rimelige skøn i 
al væsentlighed er det samme som det oprindelige forslag, og at en fuldmagt vil blive anvendt efter fuldmægtigens bedste overbevisning.  

 

    

 Dato Underskrift 

VP-kontonummer:________________________________  

http://www.germanhighstreet.dk/investorer/

