Tilmeldingsblanket til Network Capital Group Holding A/S’ ordinære generalforsamling den 17. maj 2017
kl. 10.00, Tingskiftevej 5, 2900 Hellerup.

Navn og adresse:_________________________________

Denne blanket returneres til:

_______________________________________________

Computershare A/S
Kongevejen 418
2840 Holte
Danmark

_______________________________________________

VP-kontonummer:___________________________________
NB! VP-kontonummer SKAL angives for at vi kan identificere dig som aktionær.

Anmodning om adgangskort:
Anmodning om adgangskort kan ske elektronisk på vores aktionærportal via http://ncgh.dk/investorrelations/aktionaer-portal/ ved at logge ind med brugernavn og adgangskode eller NemID. Du kan også udfylde og
indsende denne blanket per post, per fax 45460998 eller via e-mail til gf@computershare.dk. Sidste frist for bestilling
af adgangskort er den 14. maj 2017 kl. 23.59. Adgangskort bliver herefter fremsendt med posten.

SÆT KRYDS:
Jeg ønsker at deltage i generalforsamlingen og bestiller hermed adgangskort
Jeg ønsker samtidig at bestille adgangskort til en ledsager/rådgiver

________________________________________________
Ledsager/rådgivers navn

_________________________________________________
Dato og underskrift

Bemærk at selskabet samt ejerbogsfører ikke er ansvarlige for eventuelle forsinkelser ved fremsendelsen.

Fuldmagt/brevstemmeblanket til Network Capital Group Holding A/S’ ordinære generalforsamling den
17. maj 2017 kl. 10.00, Tingskiftevej 5, 2900 Hellerup.
Afgivelse af fuldmagt/brevstemmer
Fuldmagt og brevstemmer kan afgives elektronisk på vores aktionærportal via http://ncgh.dk/investorrelations/aktionaer-portal/ ved at logge ind med brugernavn og adgangskode eller NemID. Du kan også udfylde og
indsende denne blanket per post, per fax 45460998 eller via e-mail til gf@computershare.dk. Sidste frist for afgivelse
af fuldmagt elektronisk er den 14. maj 2017 kl. 23.59 og sidste frist for afgivelse af brevstemme er den 16. maj 2017
kl. 23.59.
SÆT KUN ÉT KRYDS:
Jeg giver herved fuldmagt til formanden for bestyrelsen for Network Capital Group Holding A/S med
substitutionsret (ret til at indsætte stedfortræder) til at stemme på mine/vores vegne på generalforsamlingen.
Jeg giver herved fuldmagt til tredjemand til at give møde og stemme på mine/vores vegne på
generalforsamlingen
___________________________________________________
Navn og adresse (benyt venligst blokbogstaver)
Jeg bestiller tillige adgangskort til rådgiver for tredjemand:
___________________________________________________
Navn og adresse (benyt venligst blokbogstaver)
Afkrydsningsfuldmagt: I skemaet nedenfor har jeg angivet, hvorledes jeg ønsker, at formanden for
bestyrelsen skal stemme på mine vegne på generalforsamlingen.
Brevstemme: I skemaet nedenfor har jeg angivet, hvorledes jeg ønsker at stemme på generalforsamlingen.
Bemærk, at brevstemmen ikke kan trækkes tilbage.
Punkter på dagsordenen for den ordinære generalforsamling den 17.
maj 2017 (i forkortet form, den fulde dagsorden fremgår af
indkaldelsen)
1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forgangne år
2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse samt beslutning om
meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den
godkendte årsrapport
4. Vederlagspolitik, overordnede retningslinjer for incitamentspolitik og måltal
for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen, som vedlagt i bilag
5. Fastsættelse af bestyrelseshonorar for det kommende år
6.

7.

FOR

IMOD

UNDLAD

Bestyrelsens
anbefaling
For
For
For
For

Valg af bestyrelsesmedlemmer
Christian Hornskov

For

Martin Rasmussen

For

Morten Soltveit

For

Mustapha Yassine
Valg af revisor

For

Genvalg af KPMG P/S

For

8.

Indkomne forslag

9.

Eventuelt

Bemyndigelse til dirigenten

For

Ved manglende angivelse af type af fuldmagt/brevstemme, vil blanketten blive betragtet som en brevstemme, såfremt
skemaet i øvrigt er korrekt udfyldt.

___________________________________________________
Dato og underskrift
Bemærk at selskabet samt ejerbogsfører ikke er ansvarlige for eventuelle forsinkelser ved fremsendelsen.

