
 

Bemærk, at selskabet samt ejerbogsfører ikke er ansvarlige for eventuelle forsinkelser ved fremsendelsen. Denne 
blanket skal være Computershare A/S, Lottenborgvej 26, 2800 Kgs. Lyngby i hænde senest torsdag den 19. april 
2018 kl. 23:59. For brevstemme er fristen dog senest mandag den 23. april 2018 kl. 09.00. 

 
 
 
Enalyzer A/S' ordinære generalforsamling mandag den 23. april 2018 kl. 11.00 på selskabets 
adresse: Enalyzer A/S, Refshalevej 147, 1432 København K. 
 
 
Navn og adresse:__________________________________ 
 
________________________________________________ 
 
________________________________________________ 
 
VP-kontonummer:_________________________________ 
 
 

 
 
Denne blanket returneres til: 
 
gf@computershare.dk 
Computershare A/S 
Lottenborgvej 26 
DK-2800 Kgs. Lyngby 
 
 
 

NB! VP-kontonummer SKAL angives for at kunne identificere dig som aktionær.  
VP-kontonummeret er som hovedregel det samme som dit depotnummer. I visse tilfælde består VP-kontonummeret af dit depot 
nummer plus foranstillet identifikationsnummer på dit pengeinstitut. Er du i tvivl, da kan du rette henvendelse til dit pengeinstitut. 
 

 
 
Bestilling af adgangskort 
Bestilling af adgangskort eller afgivelse af fuldmagt kan ske elektronisk via selskabets aktionærportal på 
www.enalyzer.dk  eller ved at udfylde og indsende denne blanket til Computershare A/S, Lottenborgvej 26, 
2800 Kgs. Lyngby, indscannet pr. e-mail til gf@computershare.dk. Benytter du elektronisk tilmelding, mod-
tager du øjeblikkeligt bekræftelse på tilmeldingen.  
 
Bemærk venligst, at bestilte adgangskort ikke længere vil blive fremsendt med brevpost.  
 
Adgangskort, som er bestilt via denne blanket, kan afhentes i indgangen til generalforsamlin-
gen mod fremvisning af gyldigt ID.  
 
Adgangskort, som er bestilt via aktionærportalen, vil blive sendt ud elektronisk via e-mail til 
den e-mailadresse, der er angivet i aktionærportalen ved tilmeldingen. Adgangskortet skal 
medbringes til generalforsamlingen enten elektronisk på smartphone/tablet eller i printet ver-
sion. 
 
SÆT KRYDS: 
 

 Jeg ønsker at deltage i generalforsamlingen og bestiller hermed adgangskort. 
 

 Jeg ønsker samtidig at bestille adgangskort til en ledsager/rådgiver 
 
 Navn/adresse:   __________ 
 
 
 
Afgivelse af fuldmagt eller brevstemme 
Udfyld venligst bagsiden. Fuldmagt eller brevstemme kan tillige afgives elektronisk via aktionærportalen på 
www.enalyzer.dk ved brug af NemID eller brugernavn og adgangskode som står øverst på denne blanket. 
Fristen for afgivelse af brevstemme er mandag den 23. april 2018 kl. 09:00. 
 
 
 
 
 
    
 Dato Underskrift 
 



Bemærk, at selskabet samt ejerbogsfører ikke er ansvarlige for eventuelle forsinkelser ved fremsendelsen. Denne 
blanket skal være Computershare A/S, Lottenborgvej 26, 2800 Kgs. Lyngby i hænde senest torsdag den 19. april 
2018 kl. 23:59. For brevstemme er fristen dog senest mandag den 23. april 2018 kl. 09.00. 

Enalyzer A/S' ordinære generalforsamling mandag den 23. april 2018 kl. 11.00 på selskabets 
adresse: Enalyzer A/S, Refshalevej 147, 1432 København K. 
 

 
Navn og adresse:_________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
VP-kontonummer_________________________________________ 

 
Denne blanket returneres til: 
gf@computershare.dk 
Computershare A/S 
Lottenborgvej 26 
2800 Kgs. Lyngby 

 
VP-kontonummer SKAL angives for at kunne identificere dig som aktionær. 
VP-kontonummeret er som hovedregel det samme som dit depotnummer. I visse tilfælde består VP-kontonummeret af dit depot-
nummer plus foranstillet identifikationsnummer på dit pengeinstitut. Er du i tvivl, kan du rette henvendelse til dit pengeinstitut.  
 
Afgivelse af fuldmagt/brevstemmer: Hvis du ikke ønsker eller er forhindret i at deltage, har du mulig-
hed 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 Enalyzer A/S med substitutionsret (ret 
til at indsætte stedfortræder) til at stemme på mine/vores vegne på generalforsamlingen i overensstem-
melse med bestyrelsens anbefalinger, som angivet i skemaet nedenfor. Fuldmagten gælder for alle emner, 
der bliver behandlet på generalforsamlingen. Hvis der fremsættes ændringsforslag, vil fuldmagtshaveren 
på mine vegne stemme efter sin overbevisning. 

 
 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, nedenunder har jeg angivet hvorledes jeg ønsker at stemme på generalforsam-
lingen. Fuldmagten gælder for alle emner, der bliver behandlet på generalforsamlingen. Hvis der fremsæt-
tes ændringsforslag, vil fuldmagtshaveren på mine vegne stemme efter sin overbevisning.  

 
 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 23. 
april 2018 (i forkortet form, det bemærkes, at den fulde 
dagsorden fremgår af indkaldelsen) FOR IMOD 

UND-
LAD 

Bestyrel-
sens anbe-

faling 
1. Bestyrelsens beretning (der kan ikke stemmes herom)     
2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til god-

kendelse samt årsberetning, herunder bestyrelseshonorar. .....  
   FOR 

3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i 
henhold til det godkendte regnskab ......................................  

   FOR 

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen:     
Genvalg af Erik Nyborg ........................................................     FOR 
Genvalg af Ole Ødegaard .....................................................     FOR 
Genvalg af Jakob Roed Jakobsen ..........................................     FOR 
Genvalg af Søren Fink-Jensen ...............................................     FOR 

5. Valg af revisor     
Genvalg af selskabets revisor, Revisionsfirmaet Beierholm ......     FOR 

6. Forslag fra bestyrelsen – ingen forslag     
7. Eventuelt (der kan ikke stemmes herom)     

Ved manglende angivelse af typen for fuldmagt/brevstemme, men ellers korrekt udfyldelse, vil blanketten blive 
betragtet som en brevstemme. 
 
 
    
 Dato Underskrift 


