Tilmeldingsblanket til ordinær generalforsamling i Bostad A/S, tirsdag den 22. oktober 2019
kl. 15.00, på adressen Gorrissen Federspiel Advokatpartnerselskab, Axeltorv 2, 1609
København V.

Navn og adresse:________________________________

Denne blanket returneres til:

_______________________________________________

Computershare A/S
Lottenborgvej 26D, 1 sal
DK-2800 Kgs. Lyngby

_______________________________________________
VP-kontonummer:________________________________

NB! VP-kontonummer SKAL angives for at vi kan identificere dig som aktionær.
VP-kontonummeret er som hovedregel det samme som dit depotnummer. Er du i tvivl, da kan du rette henvendelse til
dit pengeinstitut.

Bestilling af adgangskort:
Bestilling af adgangskort kan foretages elektronisk via Aktionærportalen på vores hjemmeside www.bostad.dk ved
anvendelse af brugernavn og adgangskode eller NemID, eller ved at udfylde og indsende denne blanket med post eller
via e-mail til gf@computershare.dk. Benytter du elektronisk tilmelding, får du øjeblikkelig bekræftelse på tilmeldingen,
og adgangskortet fremsendes via e-mail til den e-mailadresse, der angives i portalen ved tilmeldingen.
Såfremt denne blanket benyttes ved tilmeldingen, vil der ikke blive fremsendt adgangskort, men adgangskortet skal
afhentes på generalforsamlingen mod fremvisning af ID. Stemmesedler udleveres på generalforsamlingen.
Sidste frist for bestilling af adgangskort er fredag den 18. oktober 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.
Ledsagers/rådgivers navn: ________________________________________________

________________________________________________
Dato/underskrift

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

Fuldmagtsblanket til ordinær generalforsamling i Bostad A/S, tirsdag den 22. oktober 2019
kl. 15.00, på adressen Gorrissen Federspiel Advokatpartnerselskab, Axeltorv 2, 1609
København V.
Navn og adresse:_________________________________

Denne blanket returneres til:

_______________________________________________

Computershare A/S
Lottenborgvej 26D, 1 sal
DK-2800 Kgs. Lyngby

_______________________________________________
VP-kontonummer:________________________________

NB! VP-kontonummer SKAL angives for at kunne identificere dig som aktionær.
Afgivelse af fuldmagt/brevstemme:
Fuldmagt eller brevstemme kan tillige afgives elektronisk via aktionærportalen på vores hjemmeside www.bostad.dk
ved anvendelse af brugernavn og adgangskode eller NemID, eller ved at udfylde og indsende denne blanket med post
eller via e-mail til gf@computershare.dk.
Sidste frist for afgivelse af fuldmagt er fredag den 18. oktober 2019 kl. 23.59, og sidste frist for afgivelse af
brevstemme er mandag den 21. oktober 2019.
Jeg giver herved fuldmagt til formanden for bestyrelsen for BoStad A/S med substitutionsret (ret til at
indsætte stedfortræder) til at stemme på mine/vores vegne på generalforsamlingen i henhold til bestyrelsens
anbefalinger nedenfor.
Jeg giver herved fuldmagt til:

___________________________________________________
Navn og adresse

til at stemme på mine/vores vegne på generalforsamlingen.
Jeg bestiller adgangskort til rådgiver: ___________________________________________________
Navn og adresse (benyt venligst blokbogstaver)
Afkrydsningsfuldmagt, nedenunder 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, nedenunder 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
dagsordenspunkterne.
Punkter på dagsordenen for generalforsamlingen tirsdag den 22. oktober
2019 (i forkortet form, det bemærkes, at den fulde dagsorden fremgår af
indkaldelsen)
1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder godkendelse af
bestyrelsens vederlag
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den
godkendte årsrapport
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen:
a) Genvalg Maqboolali Mohamed

FOR

IMOD

UNDLAD

Bestyrelsens
anbefaling

b) Genvalg William Kanta

For
For
For
For

c) Genvalg Jacob Smergel-Krog
5. Valg af revisor:
Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
6. Forslag fra bestyrelse og/eller aktionærer (kapitalejere):
Bestyrelsen foreslår, at der indsættes en bemyndigelse i selskabets vedtægter til
ad én eller flere gange at udstede konvertible gældsbreve
7. Eventuelt

For
For
For

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

_______________________________________________
Dato/underskrift

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

