Brevstemme- og fuldmagtsblanket til ordinær generalforsamling i DSV A/S torsdag 12. marts 2015 kl. 16.00
Navn og adresse:_________________________________

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

_______________________________________________
VP-kontonummer:________________________________

Afgivelse af fuldmagt/brevstemmer: Hvis du ikke ønsker eller er forhindret i at deltage, har du mulighed for at afgive
brevstemme eller give en anden fuldmagt til at repræsentere dig på generalforsamlingen. Bemærk, at
fuldmagten/brevstemmen vil blive medregnet, hvis et nyt eller ændret forslag efter fuldmægtigens eller bestyrelsens rimelige
skøn i al væsentlighed er det samme, som det oprindelige forslag.
SÆT KUN ÉT KRYDS:
Jeg giver herved fuldmagt til bestyrelsen for DSV A/S med substitutionsret (ret til at indsætte stedfortræder) til at
stemme på mine/vores vegne på denne generalforsamling i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling nedenfor.
Jeg giver herved tidsubegrænset fuldmagt til bestyrelsen for DSV A/S til at stemme på mine/vores
vegne på denne og fremtidige generalforsamlinger i overensstemmelse med bestyrelsens til enhver tid
gældende anbefaling på den enkelte generalforsamling. N.B.: Ovenstående tidsubegrænsede fuldmagt til
bestyrelsen gælder for alle mine/vores depoter med DSV A/S aktier. Fuldmagten kan til enhver tid
trækkes tilbage ved meddelelse til selskabet.
Jeg giver herved fuldmagt til tredjemand:
Navn og adresse
til at give møde og stemme på mine/vores vegne på generalforsamlingen.
Afkrydsningsfuldmagt:
generalforsamlingen.
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Brevstemme: I skemaet nedenfor har jeg angivet, hvorledes jeg ønsker at stemme på generalforsamlingen. Bemærk,
at brevstemmen ikke kan trækkes tilbage.
Punkter på dagsordenen for generalforsamlingen 12. marts 2015 (i
forkortet form, den fulde dagsorden fremgår af indkaldelsen)
FOR
IMOD
1.
Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i 2014
2.
Fremlæggelse af årsrapport 2014 med revisionspåtegning til godkendelse ........................
2.1 Godkendelse af vederlag til medlemmerne af bestyrelsens
nominerings- og vederlagsudvalg ........................................................................
3.
Godkendelse af forslag om vederlag til bestyrelsen for indeværende
regnskabsår ..............................................................................................................
4.
Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til
den godkendte årsrapport 2014 ..................................................................................
5.
Valg af medlemmer til bestyrelsen
Genvalg af Kurt K. Larsen.......................................................................................................
Genvalg af Annette Sadolin .........................................................................................
Genvalg af Birgit W. Nørgaard .....................................................................................
Genvalg af Thomas Plenborg .......................................................................................
Genvalg af Robert Steen Kledal ...........................................................................................
Nyvalg af Jørgen Møller ........................................................................................................
6.
Valg af revisor
Genvalg af Ernst & Young P/S (CVR.nr. 30 70 02 28). ....................................................
7.
Forslag til behandling
7.1 Forslag om godkendelse af ændring af selskabets vederlagspolitik ...................................
7.2 Forslag om nedsættelse af selskabskapitalen ................................................................
7.3 Forslag om bemyndigelse til køb af egne aktier .............................................................
7.4 Forslag om fornyelse af bemyndigelsen i vedtægternes § 4d ...........................................
7.5 Forslag om ophævelse af vedtægternes § 15, stk. 3 (aldersgrænse) ................................
7.6 Forslag om ændring af vedtægternes § 21 ...................................................................
8.
Eventuelt
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Ved manglende angivelse af typen for fuldmagt/brevstemme, men ellers korrekt udfyldelse, vil blanketten blive betragtet som en brevstemme. Hvis denne
blanket alene er dateret og underskrevet, vil den udgøre en brevstemme afgivet i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling, som angivet ovenfor.

Dato

Underskrift

Bemærk at selskabet samt ejerbogsfører ikke er ansvarlige for eventuelle forsinkelser ved fremsendelsen. Denne
blanket skal være Computershare A/S, Kongevejen 418, DK-2840 Holte i hænde senest fredag 6. marts 2015 kl. 23.59
for så vidt angår fuldmagter og senest 11. marts 2015 kl. 16.00 for så vidt angår brevstemmer enten per fax 45 46 09
98, e-mail GF@computershare.dk eller ved at returnere blanketten pr. post.

