
 

Bemærk at selskabet samt ejerbogsfører ikke er ansvarlige for eventuelle forsinkelser ved fremsendelsen. 
Denne blanket skal være Computershare A/S, Kongevejen 418, DK-2840 Holte i hænde senest fredag den 21. 
april 2017 kl. 23:59 enten pr. e-mail til gf@computershare.dk, pr. fax 45 46 09 98 eller ved at returnere 
blanketten til Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte. 

 

 

 

Navn og adresse: (Benyt venligst blokbogstaver)   Denne blanket returneres til: 

       

      Computershare A/S 

      Kongevejen 418  

      DK-2840 Holte 

        

  

      

 

VP-kontonummer:      

VP-kontonummer SKAL angives for at kunne identificere dig som aktionær.  

 

FirstFarms A/S afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 25. april 2017 kl. 14:00 på adressen: 

Majsmarken 1, 7190 Billund. 

 

 

Bestilling af adgangskort: 

 

Bestilling af adgangskort eller afgivelse af fuldmagt kan foretages elektronisk via aktionærportalen på 

www.firstfarms.dk eller ved at udfylde og indsende denne blanket, pr. e-mail til gf@computershare.dk eller per fax 45 

46 09 98. Benytter du elektronisk tilmelding, får du øjeblikkelige bekræftelse på tilmeldelsen. 

 

Adgangskort bliver udsendt fra den 3. april 2017 via alm. post til den adresse, som er registreret i ejerbogen. 

 

 

 

SÆT KRYDS: 

 

 Jeg ønsker at deltage i generalforsamlingen og bestiller hermed adgangskort 

 

 Jeg ønsker samtidig at bestille adgangskort til en ledsager/rådgiver 

   

 Navn og adresse:    

  (Benyt venligst blokbogstaver) 

 

 

 

Afgivelse af fuldmagt eller brevstemme: 

 

Udfyld venligst bagsiden/næste side. Fuldmagt eller brevstemme kan tillige afgives elektronisk via aktionærportalen 

på www.firstfarms.dk ved anvendelse af NemID eller brugernavn/adgangskode. Seneste frist for afgivelse af 

fuldmagt eller brevstemme er fredag den 21. april 2017 kl. 23:59.  

 

 

 

 

 

 

    

 Dato Underskrift 
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Bemærk at selskabet samt ejerbogsfører ikke er ansvarlige for eventuelle forsinkelser ved fremsendelsen. 
Denne blanket skal være Computershare A/S, Kongevejen 418, DK-2840 Holte i hænde senest fredag den 21. 
april 2017 kl. 23:59 enten pr. e-mail til gf@computershare.dk, pr. fax 45 46 09 98 eller ved at returnere 
blanketten til Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte. 

 

FirstFarms A/S afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 25. april 2017 kl. 14:00 på adressen 

Majsmarken 1, 7190 Billund. 

 
VP-kontonummer:      
 

Afgivelse af fuldmagt/brevstemmer: Hvis du ikke ønsker eller er forhindret I at deltage, har du mulighed for at 

afgive brevstemme eller give en anden fuldmagt til at repræsentere dig på generalforsamlingen. 

 

SÆT KUN ÉT KRYDS UD FOR TYPEN: 

 

 Jeg giver herved fuldmagt til formanden for bestyrelsen for FirstFarms A/S med substitutionsret (ret til at 

indsætte stedfortræder) til at stemme I overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling, som angivet nedenfor.  

  

 Jeg giver herved fuldmagt til 3. mand 

 

   Navn og adresse (Benyt venligst blokbogstaver) 

 

  til at give møde og stemme på mine/vores vegne på generalforsamlingen.  

 

   Jeg bestiller adgangskort til rådgiver til 3. mand: 

 

 

   Navn og adresse (Benyt venligst blokbogstaver) 

  

     Afkrydsningsfuldmagt: Nedenfor har jeg angivet, hvorledes jeg ønsker at stemme på generalforsamlingen. 

Bemærk, at denne fuldmagt kun vil blive anvendt, hvis der fra anden side begæres afstemning. 

 

    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 dags-

ordenspunkterne. 

 

Punkter på dagsordenen for generalforsamlingen den 25. april 

2017 (i forkortet form, det bemærkes, at den fulde dagsorden 

fremgår af indkaldelsen): FOR IMOD UNDLAD 

Besty-

relsens 

anbefaling 

1. Bestyrelsesformandens beretning (der kan ikke stemmes herom)     

2. Godkendelse af årsrapport og meddelelse af decharge til 

bestyrelsen 

   
For 

3. Anvendelse af resultat i henhold til den godkendte årsrapport    For 

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer:     

Genvalg af Henrik Hougaard    For 

Genvalg af Jens Bolding Jensen    For 

Genvalg af Bent Juul Jensen    For 

Genvalg af Asbjørn Børsting    For 

5. Valg af revisor:     

Valg af PricewaterhouseCoopers    For 

6. Forslag fra bestyrelsen eller aktionærer:     

a) Bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier    For 

b) Bemyndigelse til dirigenten    For 

7. Eventuelt (der kan ikke stemmes herom)     

 

Ved manglende angivelse af type for fuldmagt/brevstemme, men ellers korrekt udfyldt, vil blanketten blive betragtet 

som en brevstemme. 

 

Såfremt blanketten alene dateres og underskrives, betragtes blanketten som fuldmagt til formanden for bestyrelsen 

for FirstFarms A/S med substitutionsret til at stemme i overensstemmelse med bestyrelsens anbefalinger. 

 

 

    

 Dato Underskrift 
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