Fuldmagt
til brug på den ordinære generalforsamling i Risk Intelligence A/S onsdag den 24. april 2019 kl. 10.00
Navn:

VP reference:

Adresse:

Antal stemmer

Postnummer
By
Undertegnede giver hermed fuldmagt i overensstemmelse med nedenstående afkrydsning:
Sæt venligst kryds i rubrik A, B, C eller D, eller afgiv fuldmagt direkte på https://riskintelligence.eu/
A)



Fuldmagt gives til følgende navngivne tredjemand: ___________________________________________________
(Sidste frist onsdag den 17. april 2019)
Navn og adresse på befuldmægtigede (BLOKBOGSTAVER)



Fuldmagt gives til bestyrelsen (med substitutionsret) til at stemme i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling,
som angivet nedenfor. (Sidste frist onsdag den 17. april 2019)



Fuldmagt gives til bestyrelsen (med substitutionsret) til at stemme i overensstemmelse med afkrydsningen i skemaet
nedenfor. Sæt venligst kryds i rubrikkerne ”FOR”, ”IMOD” eller ”UNDLAD”.

eller
B)

eller
C)

(Sidste frist onsdag den 17. april 2019)
Dagsorden
(den fulde dagsorden fremgår af indkaldelsen)
1. Valg af dirigent (ikke til afstemning) ......................................................
2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år (ikke til afstemning)
3. Godkendelse af årsrapport med revisionspåtegning og årsberetning ........
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til
det godkendte regnskab ........................................................................
5. Forslag fra bestyrelsen
5a. Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen får en bemyndigelse til at lade
selskabeterhverve egne aktier op til 5 % af selskabets aktiekapital i
perioden indtil den 24. april 2024 .....................................................
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
Genvalg af
Jan Holm ........................................................................................
Stig Streit Jensen.............................................................................
Jens Lorens Poulsen ........................................................................
Jens Otto Holst ................................................................................
Hans Tino Hansen ..........................................................................
7. Valg af revisor
7a. Genvalg af Baker Tilly Denmark Revisionspartnerselskab ..............
8. Forslag om decharge til bestyrelsen og direktionen .................................
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Såfremt denne blanket alene er dateret og underskrevet uden stemmeangivelse, vil den udgøre en fuldmagt til
bestyrelsen til at stemme i overensstemmelse med bestyrelsens anbefalinger som angivet ovenfor.
En fuldmagt finder anvendelse på alle forhold, som drøftes på generalforsamlingen. Hvis der fremsættes nye forslag, herunder
ændringsforslag eller forslag til valg til bestyrelse eller revision, der ikke fremgår af dagsordenen, vil fuldmagten blive anvendt
efter befuldmægtigedes bedste overbevisning.
En fuldmagt gælder for de aktier, som undertegnede ejer på registreringsdatoen beregnet på baggrund af noteringer i
ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som Risk Intelligence A/S har modtaget, men endnu ikke indført i ejerbogen.
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Dato
Underskrift
Den daterede og underskrevne blanket skal være Computershare A/S i hænde senest onsdag den 17. april 2019 i udfyldt og
underskrevet stand enten ved scanning og fremsendelse via e-mail til gf@computershare.dk eller pr. post til Computershare
A/S, Lottenborgvej 26 D, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby.

