
 

 

 

 

 
 

Bemærk at hverken ISS A/S (CVR nr. 28 50 47 99) eller ejerbogsføreren kan holdes ansvarlig for eventuelle forsinkelser ved fremsendelse af 
blanketten. Fuldmagter skal være modtaget senest fredag den 10. april 2015 kl. 23:59 – dog skal brevstemmer være modtaget senest 
tirsdag den 14. april 2015 kl. 16:00 – enten ved at returnere en udfyldt, dateret og underskrevet blanket med almindelig post til 
Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte, Danmark, pr. fax til (+45) 45460998, eller ved at e-maile en scannet version til 
gf@computershare.dk. Fuldmagter eller brevstemmer kan også afgives elektronisk inden den relevante deadline via ISS A/S’ aktionærportal 
på http://inv.issworld.com/shareholderportal.cfm. 

FULDMAGT / BREVSTEMME  
til den ordinære generalforsamling i ISS A/S den 15. april 2015 kl. 16:00  

 
 
Navn og adresse: _________________________________________        Denne blanket skal returneres til: 

 ________________________________________________________         Computershare A/S 
      Kongevejen 418 

VP-kontonummer: ________________________________________        2840 Holte 
Danmark  
E-mail: gf@computershare.dk   

 
 
NB! VP-kontonummer SKAL angives for at kunne identificere dig som aktionær. 
VP-kontonummer er som hovedregel det samme som dit depotnummer. I visse tilfælde består VP-kontonummeret af dit 
depotnummer plus foranstillet identifikationsnummer på dit pengeinstitut. Er du i tvivl, bedes du rette henvendelse til dit 
pengeinstitut.   
___________________________________________________________________________________________________ 
 
Afgivelse af fuldmagt / brevstemme 
Hvis du ikke ønsker eller er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, har du mulighed for at brevstemme eller give en anden 
fuldmagt til at repræsentere dig på generalforsamlingen. Dette kan ske elektronisk via ISS A/S’ aktionærportal på 
http://inv.issworld.com/shareholderportal.cfm ved anvendelse af NemID eller brugernavn og adgangskode eller ved at udfylde og 
returnere denne blanket. 

SÆT KUN ÉT KRYDS: 

 Jeg giver herved fuldmagt til formanden for bestyrelsen (med substitutionsret) til at stemme på mine/vores vegne på 
generalforsamlingen i overensstemmelse med bestyrelsens anbefalinger nedenfor.  

 
 
 Jeg giver hermed fuldmagt til:           ________________________________________________       
                                                                                             Navn og adresse (benyt venligst blokbogstaver) 
 
  Jeg bestiller adgangskort til en rådgiver for min befuldmægtigede:  
 
             ________________________________________________ 
                                  Navn og adresse (benyt venligst blokbogstaver) 
 
 Afkrydsningsfuldmagt: I skemaet nedenfor har jeg angivet, hvorledes jeg ønsker at formanden for bestyrelsen (med 

substitutionsret) skal stemme på mine vegne på generalforsamlingen (bemærk at denne fuldmagt kun vil blive anvendt, hvis 
afstemning begæres af tredjemand).   

 
 Brevstemme: I skemaet nedenfor har jeg angivet, hvorledes jeg ønsker at stemme på generalforsamlingen (bemærk at 

brevstemmen ikke kan tilbagekaldes, og at den tillige vil blive anvendt i tilfælde af ændringsforslag til dagsordenens punkter).  
 

Dagsorden   
(Den fulde dagsorden og fuldstændige forslag fremgår af 
indkaldelsen)    AGAINST  ABSTAIN        Recommendations of 

FOR IMOD UNDLAD Bestyrelsens  
anbefalinger  

1.    Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det      
       senest afsluttede regnskabsår (ikke til afstemning)  

      

2. Godkendelse af årsrapporten for 2014     FOR 
3. Anvendelse af overskud i henhold til den godkendte års- 

rapport  

   FOR 

4.    Beslutning om meddelelse af decharge til medlemmer af 
       bestyrelsen og direktionen  

   FOR 

5.    Bemyndigelse til at erhverve egne aktier     FOR 
6. Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for indeværende 
       regnskabsår  

   FOR 

7.  Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleanter:  
 a) Lord Allen of Kensington Kt CBE          
 b) Thomas Berglund   [  ] 
 c) Henrik Poulsen 
 d) Jo Taylor 
 e)  Cynthia Mary Trudell  
 f)  Claire Chiang (fulde navn: Chiang See Ngoh) 
 g)  Iain Kennedy (suppleant) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
FOR 
FOR 
FOR 
FOR 
FOR 
FOR 
FOR 

8. Valg af Ernst & Young P/S som revisor    FOR 

 
Hvis du ikke har afkrydset fuldmagt eller brevstemme, men ellers har udfyldt skemaet ovenfor med dagsordenens punkter, 
vil blanketten blive betragtet som en brevstemme.  

 

 

Dato: __________________________________________ Underskrift: _______________________________________ 
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