Tilmeldingsblanket til ekstraordinær generalforsamling i DSV A/S mandag 27. maj
2019 kl. 15.30

Navn og adresse:_________________________________

Denne blanket returneres til:
Computershare A/S
Lottenborgvej 26 D, 1. sal.
DK-2800 Kgs. Lyngby

_______________________________________________
_______________________________________________

VP-kontonummer:________________________________

Bestilling af adgangskort:
Bestilling af adgangskort eller afgivelse af fuldmagt kan ske elektronisk via DSV´s Aktionærportal – klik
her eller fra Computershare A/S’ hjemmeside www.computershare.dk eller ved at udfylde og indsende
denne blanket til Computershare A/S på e-mail GF@computershare.dk, frem til senest torsdag den 23.
maj 2019 kl. 23.59 eller ved henvendelse til Computershare A/S på telefon + 45 45 46 09 97 frem til
torsdag den 23. maj 2019 kl. 15.30. Benytter du elektronisk tilmelding, får du øjeblikkeligt en bekræftelse
på din tilmelding.
Adgangskort bliver sendt ud elektronisk via e-mail til den e-mailadresse, der er angivet i DSV’s
Aktionærportal ved tilmeldingen. Adgangskortet skal medbringes til den ekstraordinære generalforsamling
enten elektronisk på smartphone/tablet eller printet.
Aktionærer der har anmodet om adgangskort uden angivelse af e-mailadresse kan afhente adgangskortet
i indgangen til den ekstraordinære generalforsamling mod fremvisning af ID.
Stemmesedler vil blive udleveret i adgangskontrollen på den ekstraordinære generalforsamling.
Bemærk, at adgangskort udsendes pr. e-mail umiddelbart efter tilmelding i aktionærportalen.
SÆT KRYDS:
Jeg ønsker at deltage i den ekstraordinære generalforsamling og anmoder hermed om adgangskort
Jeg anmoder samtidig om adgangskort til en ledsager/rådgiver

Navn og adresse:

__________

Afgivelse af fuldmagt eller brevstemme:
Udfyld venligst fuldmagts- og brevstemmeblanketten særskilt. Fuldmagt eller brevstemme kan tillige
afgives elektronisk via DSV´s Aktionærportal – klik her. Fuldmagten skal afgives senest torsdag 23. maj
2019 kl. 23.59, mens brevstemmen kan afgives indtil søndag 26. maj 2019 kl. 12.00.

Dato

Underskrift

Bemærk at selskabet samt ejerbogsfører ikke er ansvarlig for eventuelle forsinkelser ved fremsendelsen.
Denne blanket skal være Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby i hænde senest
torsdag 23. maj 2019 kl. 23.59 enten per e-mail GF@computershare.dk eller ved at returnere blanketten
pr. post.

