Bedes udfyldt (blokbogstaver):

Aktionærens navn:
Adresse:
Postnummer og by:
Depot-/VP-referencenr.:

BREVSTEMME
Solar A/S’ ordinære generalforsamling fredag den 15. marts 2019 kl. 11.00
på adressen Industrivej Vest 43, 6600 Vejen
afgiver hermed følgende brevstemme til den indkaldte ordinære generalforsamling i Solar A/S fredag den 15. marts 2019 kl. 11.00 i henhold til
nedenstående:
Sæt venligst kryds i rubrikkerne ”FOR”, ”IMOD” eller ”UNDLAD” for at angive, hvorledes stemmerne ønskes afgivet, eller brevstem direkte på www.vp.dk/gf
eller på www.solar.eu. Brevstemmen kan ikke tilbagekaldes.
Dagsordenspunkter
(den fulde dagsorden fremgår af indkaldelsen)

FOR

IMOD

UNDLAD

BESTYRELSENS
ANBEFALING

1.

Valg af dirigent .......................................................................................................................







FOR

2.

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår ...................







-

3.

Forelæggelse og godkendelse af årsrapport med revideret årsregnskab .............................







FOR

4.

Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport ...................







FOR

5.

Forslag fra bestyrelsen:






FOR







FOR







FOR







FOR

6.

5.1 Bemyndigelse til udlodning af ekstraordinært udbytte ........................................
5.2 Bemyndigelse til erhvervelse af egne kapitalandele ...........................................
5.3 Nedsættelse af selskabskapitalen .......................................................................
5.4 Bemyndigelse til bestyrelsen til gennemførelse af kapitalforhøjelse ...................
Forslag til bestyrelsens vederlag:
Bestyrelsen foreslår, at bestyrelseshonoraret i 2019 udgør uændret DKK 175.000 .............
Valg af medlemmer til bestyrelsen:







FOR

7.

A.

Nyvalg af Morten Chrone .....................................................................................







FOR

B.

Genvalg af Jens Peter Toft ..................................................................................







FOR

C.

Genvalg af Louise Knauer ...................................................................................







FOR

D.

Genvalg af Peter Bang .........................................................................................







FOR

E.

Genvalg af Jesper Dalsgaard ..............................................................................







FOR

F.

Genvalg af Jens Borum .......................................................................................







FOR







FOR







FOR

8.

Valg af revisor:

9.

Genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab .................
Bemyndigelse til dirigenten....................................................................................................

10. Eventuelt

Såfremt brevstemmen alene dateres og underskrives, betragtes brevstemmen som afgivet i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling
som anført i skemaet ovenfor.
Brevstemmer medtages, hvis et nyt forslag eller et ændringsforslag i al væsentlighed er det samme som det oprindelige forslag.
Brevstemmen gælder aktier, som undertegnede besidder på registreringsdatoen, fredag den 8. marts 2019, opgjort på baggrund af selskabets ejerbog
samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget, men endnu ikke indført i ejerbogen.

2
Dato

0

1

9
Underskrift

Denne brevstemme skal være VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, DK-2300 Copenhagen S, i hænde senest onsdag den 13. marts 2019 kl. 16.00.
Den udfyldte og underskrevne blanket kan indscannes og sendes pr. e-mail til vpinvestor@vp.dk. Afgivelse af brevstemme kan tillige ske på VP Investor Services
hjemmeside: www.vp.dk/gf eller på www.solar.eu.

