Denne blanket returneres til:
Computershare A/S
Kongevejen 418
DK-2840 Holte

Tilmeldingsblanket til den ordinære generalforsamling i Veloxis Pharmaceuticals A/S, onsdag den 6. april 2016
kl. 13.00, på adressen Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm

Bestilling af adgangskort
Adgangskort kan bestilles via www.veloxis.com på aktionærportalen ved anvendelse af NemID eller depotnummer og adgangskode ELLER ved udfyldelse og indsendelse af denne blanket.
Bemærk, at adgangskort først bliver sendt efter registreringsdatoen, som ligger én uge før generalforsamlingens afholdelse.
SÆT KRYDS:
Jeg ønsker at deltage i generalforsamlingen og bestiller hermed adgangskort.
Jeg ønsker samtidig at bestille adgangskort til en ledsager/rådgiver.

Navn: ______________________________________________________________________________
(Benyt venligst blokbogstaver)

Dato

Underskrift

Afgivelse af fuldmagt eller brevstemme:
Udfyld venligst blanketten nedenfor. Fuldmagt og brevstemme kan tillige afgives elektronisk via www.veloxis.com på
aktionærportalen ved anvendelse af NemID eller depotnummer og adgangskode. Seneste frist for afgivelse af fuldmagt
er den 1. april 2016. Seneste frist for afgivelse af brevstemme er den 5. april 2016 kl. 12:00.

Aktionæroplysninger, navn og adresse:

____________________________________________

__________

__________________________
VP-Kontonummer (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

Bemærk, at Veloxis Pharmaceuticals A/S samt Computershare A/S ikke er ansvarlige for eventuelle forsinkelser ved
fremsendelsen. Denne blanket skal være Computershare A/S i hænde senest den 1. april 2016, for brevstemme dog
senest den 5. april 2016 kl. 12:00, enten pr. fax 4546 0998 eller ved brev.

Afgivelse af fuldmagt/brevstemme til Veloxis Pharmaceuticals A/S’ ordinære generalforsamling onsdag den 6.
april 2016 kl. 13.00
Hvis du ikke ønsker eller er forhindret i at deltage, har du mulighed for at give en anden fuldmagt til at repræsentere dig på
generalforsamlingen eller afgive en brevstemme. SÆT KUN ÉT KRYDS:
Jeg giver herved fuldmagt til formanden for bestyrelsen for Veloxis Pharmaceuticals A/S med substitutionsret (ret
til at indsætte stedfortræder) til at stemme på mine/vores vegne på generalforsamlingen.
Jeg giver herved fuldmagt til
Navn og adresse (benyt venligst blokbogstaver)
til at give møde og 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
dagsordenpunkterne.
Beslutninger i henhold til dagsorden for generalforsamlingen den 6. april
2016 (i forkortet form, den fulde dagsorden fremgår af indkaldelsen):
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.

FOR

IMOD

UNDLAD

Bestyrelsens
anbefaling

Bestyrelsens beretning (der kan ikke stemmes herom)
Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse ..........................................
Beslutning om dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport .........
Valg af medlemmer til bestyrelsen:
Genvalg af Mette Kirstine Agger .......................................................................
Genvalg af Thomas Dyrberg ............................................................................
Genvalg af Anders Götzsche ............................................................................
Genvalg af Michael Thomas Heffernan ................................................................
Valg af revisor
Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret
Revisionspartnerselskab som selskabets revisor ..................................................
Forslag fra bestyrelsen om godkendelse af opdateret vederlagspolitik inklusive
overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af medlemmer af bestyrelsen
og direktionen .................................................................................................
Godkendelse af bestyrelsens vederlag for regnskabsåret 2016. ............................
Forslag fra bestyrelsen om ændring af bestemmelserne i vedtægterne vedrørende
ihændehaveraktier ..........................................................................................
Forslag fra bestyrelsen om ændring af bestemmelsen i vedtægterne vedrørende
offentliggørelse af generalforsamlingsindkaldelser via Erhvervsstyrelsen ................
Forslag fra bestyrelsen om bemyndigelse til bestyrelsen til udstedelse af warrants
samt ændring af vedtægterne i overensstemmelse hermed ..................................
Forslag fra bestyrelsen om at fjerne fra Selskabets vedtægter allerede udløbne
bemyndigelser tildelt bestyrelsen vedrørende vedtagelse af kapitalforhøjelser og
information om udløbne eller annullerede warrants..............................................
Forslag fra bestyrelsen om at give Selskabets aktionærer ret til at udøve
stemmerettigheder i tilknytning til nogle af deres aktier på en måde, der ikke er
identisk med udøvelsen af stemmerettigheder i tilknytning til andre af deres aktier
samt ændring af vedtægterne i overensstemmelse hermed ..................................
Forslag fra bestyrelsen om offentliggørelse af information, udelukkende på
engelsk samt ændring af vedtægterne i overensstemmelse hermed ......................
Forslag fra bestyrelsen om bemyndigelse til Selskabet til erhvervelse af egne
aktier .............................................................................................................
Forslag fra bestyrelsen om bemyndigelse til dirigenten for den ordinære
generalforsamling ............................................................................................

FOR
FOR
FOR
FOR
FOR
FOR
FOR
FOR
FOR
FOR
FOR
FOR
FOR

FOR
FOR
FOR
FOR

Ved manglende angivelse af typen, men ellers korrekt udfyldt afkrydsning, vil blanketten blive betragtet som en brevstemme.
Aktionæroplysninger, navn og adresse:
______________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
VP-Kontonummer (NB! VP-Kontonummer SKAL angives for at kunne identificere dig som aktionær.)

Dato

Underskrift

Denne blanket skal være Computershare A/S i hænde senest den 1. april 2016, for brevstemme dog senest den
5. april 2016 kl. 12:00, enten pr. fax 4546 0998 eller ved brev.

