
 

 

 

Navn og adresse: ______________________________ 

 

_______________________________________________ 

 

_______________________________________________ 

Denne blanket returneres til: 

Computershare A/S 
Lottenborgvej 26  
DK-2800 Kgs. Lyngby 
Email: gf@computershare.dk 

VP-kontonummer: ______________________________ 

 

VP-kontonummer skal angives som identifikation: VP-kontonummeret er som hovedregel det samme som dit depotnummer.  
I visse tilfælde består VP-kontonummeret af dit depotnummer plus et foranstillet identifikationsnummer på dit pengeinstitut.  
Du kan rette henvendelse til dit pengeinstitut, hvis du er i tvivl. 
 

Coloplast A/S afholder ordinær generalforsamling torsdag den 5. december 2019 kl. 15.30 på selskabets 
adresse Holtedam 3, 3050 Humlebæk. 

Bestilling af adgangskort 

Adgangskort kan rekvireres: 

- Elektronisk via aktionærportalen under “Investor Relations” på selskabets hjemmeside, www.coloplast.com.  
Bestilte adgangskort bliver tilsendt pr. email til den email-adresse, der er angivet i aktionærportalen ved  
tilmeldingen. Ved indgangen til generalforsamlingen fremvises det elektroniske adgangskort på smartphone/ 
tablet eller udskrevet som print, eller 

- Ved at sende tilmeldingsblanketten i udfyldt og underskrevet stand pr. email til gf@computershare.dk eller  
 pr. post til Computershare A/S, Lottenborgvej 26, DK-2800 Kgs. Lyngby. Bemærk venligst postvæsenets  

ekspeditionstid såfremt tilmeldingsblanketten bliver sendt pr. post. Adgangskort, der er bestilt ved  
anvendelse af blanketten, kan afhentes ved indgangen til generalforsamlingen mod fremvisning af gyldigt 

 billed-ID, eller 

- Ved henvendelse til Computershare A/S, Lottenborgvej 26, DK-2800 Kgs. Lyngby, på telefon +45 4546 0997  
 (hverdage kl. 09.00-15.00). 
 
Tilmeldingen skal være Computershare A/S i hænde senest fredag den 29. november 2019 kl. 23.59.  
 
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 

Fuldmagt eller brevstemme kan afgives: 

- Via aktionærportalen under “Investor Relations” på selskabets hjemmeside, www.coloplast.com, eller  

- Ved at sende fuldmagts- og brevstemmeblanketten i udfyldt og underskrevet stand pr. email til  
 gf@computershare.dk eller pr. post til Computershare A/S, Lottenborgvej 26, DK-2800 Kgs. Lyngby. 
 Bemærk venligst postvæsenets ekspeditionstid såfremt fuldmagt afgives pr. post.  
 
Fuldmagt skal være Computershare A/S i hænde senest fredag den 29. november 2019 kl. 23.59. Brevstemme 
skal være Computershare A/S i hænde senest tirsdag den 3. december 2019 kl. 23.59. 
 

 
Spørgsmål vedrørende tilmelding til generalforsamlingen eller brug af aktionærportalen besvares ved henvendelse til 
Computershare på telefon +45 4546 0997 (hverdage kl. 09.00-15.00). 
 
 
 

 
 

   

Dato  Aktionærens underskrift 

 
 

  



 

 

Coloplast A/S afholder ordinær generalforsamling torsdag den 5. december 2019 kl. 15.30 på selskabets adresse  
Holtedam 3, 3050 Humlebæk. 

Navn og adresse: ________________________________ 

______________________________________________ 

 

Denne blanket returneres til: 

Computershare A/S 
Lottenborgvej 26  
DK-2800 Kgs. Lyngby 

VP-kontonummer: _________________________________ 
 
 

VP-kontonummer skal angives som identifikation: VP-kontonummeret er som hovedregel det samme som dit depotnummer. I visse tilfælde består VP-kontonummeret af dit depotnummer plus et foranstillet 
identifikationsnummer på dit pengeinstitut. Du kan rette henvendelse til dit pengeinstitut, hvis du er i tvivl. 

Fuldmagt/afgivelse af brevstemme 
Afgivelse af fuldmagt/brevstemme kan ske enten elektronisk via aktionærportalen under “Investor Relations" på selskabets hjemmeside,  
www.coloplast.com, ved anvendelse af NemID eller brugernavn/adgangskode, eller ved udfyldelse og indsendelse af denne blanket pr. email til 
gf@computershare.dk eller pr. post til Computershare A/S, Lottenborgvej 26, DK-2800 Kgs. Lyngby. Fuldmagt gælder for alle emner, som behandles  
på generalforsamlingen. Hvis der fremsættes nye forslag til afstemning, herunder ændringsforslag eller forslag til valg til bestyrelse eller revision, der  
ikke fremgår af dagsordenen, vil fuldmagtshaveren stemme efter sin overbevisning på fuldmagtsgivers vegne. 

Sæt kryds i rubrik A, B, C eller D (kun ét kryds) 

A.  Fuldmagt afgives til formanden for bestyrelsen (med substitutionsret) til at stemme på mine/vore vegne på generalforsamlingen i overensstemmelse 
med bestyrelsens anbefalinger som anført nedenfor. Fuldmagt kan til enhver tid tilbagekaldes. 

Eller 

B.   Fuldmagt gives til tredjemand  

   Navn og adresse på fuldmagtshaver (benyt venligst BLOKBOGSTAVER) 

  til at give møde og stemme på mine/vore vegne på generalforsamlingen. Fuldmagt kan til enhver tid tilbagekaldes. 
 
   Bestilling af adgangskort til rådgiver:  
    Navn på rådgiver (benyt venligst BLOKBOGSTAVER) 

Eller 

C.  Afkrydsningsfuldmagt: Fuldmagt afgives til formanden for bestyrelsen (med substitutionsret) til at stemme på mine/vore vegne på 
generalforsamlingen i overensstemmelse med mine/vore afkrydsninger nedenfor. Fuldmagt kan til enhver tid tilbagekaldes. 
Sæt venligst kryds i rubrikkerne “FOR", “IMOD" eller “UNDLAD". 

Eller 

D.  Brevstemme: Skriftlig stemme afgives som anført nedenfor. Skriftlige stemmer kan ikke tilbagekaldes.  
Brevstemmen vil tillige blive anvendt i tilfælde af ændringsforslag til dagsordenens punkter. 

Sæt venligst kryds i rubrikkerne “FOR", “IMOD" eller “UNDLAD". 
                
Dagsorden 
(Den fulde ordlyd af dagsordenen fremgår af indkaldelsen) 

FOR IMOD UNDLAD 
 

Bestyrelsens 
anbefaling 

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 
(Der kan ikke stemmes herom) …………………………………………………………………………………………………………... 

    

2. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsrapport ……………………………………………………………………....    FOR 

3. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport  ...........................................     FOR 

4. Fremlæggelse og godkendelse af vederlagsrapport ……………………………………………………………………………    FOR 

5. Forslag fra bestyrelsen:     

 5.1 Godkendelse af bestyrelsens vederlag for regnskabsåret 2019/20 ……………………………………………...    FOR 

 5.2 Opdatering af vederlagspolitik ……………………………………………………………………………………………………..    FOR 

 5.3 Ændring af vedtægternes § 8 – Dagsorden …………………………………………………………………………………    FOR 

 5.4 Ændring af vedtægternes § 9 – Fremsendelse af adgangskort …………………………………………………….    FOR 

 5.5 Bemyndigelse til bestyrelsen til erhvervelse af egne aktier …………………………………………………………...    FOR 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Følgende bestyrelsesmedlemmer foreslås genvalgt:     

Lars Søren Rasmussen   ..................................................................................................................................................   ◼  FOR 

Niels Peter Louis-Hansen   .............................................................................................................................................   ◼  FOR 

Birgitte Nielsen  .................................................................................................................................................................   ◼  FOR 

Carsten Hellmann   ...........................................................................................................................................................   ◼  FOR 

Jette Nygaard-Andersen   ...............................................................................................................................................   ◼  FOR 

Jørgen Tang-Jensen   ........................................................................................................................................................   ◼  FOR 

7. Valg af revisor. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab foreslås genvalgt 
som selskabets revisor   ...................................................................................................................................................   ◼  FOR 

8. Eventuelt (Der kan ikke stemmes herom) ……………………………………………………………………………………………     

Hvis brevstemmen eller fuldmagten alene dateres og underskrives eller kun udfyldes delvist, betragtes den som hhv. en brevstemme og fuldmagt afgivet til bestyrelsen i overens-
stemmelse med bestyrelsens anbefaling som anført i skemaet ovenfor for de punkter, hvor der ikke er foretaget afkrydsning. Brevstemmen/fuldmagten vil blive medtaget, hvis et nyt 
eller ændret forslag efter bestyrelsens rimelige skøn i al væsentlighed er det samme som det oprindelige forslag. 

 
   

Dato  Aktionærens underskrift 

 
Denne blanket skal være Computershare A/S, Lottenborgvej 26, DK-2800 Kgs. Lyngby, i hænde senest fredag den 29. november 2019 kl. 23.59,  
hvis der afgives fuldmagt og senest tirsdag den 3. december 2019 kl. 23.59, hvis der afgives brevstemme. Blanketten kan sendes pr. email til 
gf@computershare.dk eller pr. post. Såfremt blanketten sendes pr. post, bedes det bemærket, at selskabet og ejerbogsfører ikke påtager sig  
risikoen for postvæsenets ekspeditionstid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


