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Denne blanket returneres til: 
  
Computershare A/S 
Lottenborgvej 26D, 1. sal 
DK-2800 Kgs. Lyngby 
  
FULDMAGTS-/BREVSTEMMEFORMULAR 
  
Copyright Agent A/S’ ekstraordinære generalforsamling torsdag den 15. december 
2022 kl. 10:00 ved Mazanti-Andersen på adressen: Amaliegade 10, DK-1256 
København K, Danmark 
  
  
Aktionæroplysninger: 
  

            
Navn og adresse 

               
                                                                                                     

VP-Kontonummer (NB! VP-Kontonummer SKAL angives for at kunne identificere dig som 
aktionær.) 
  
VP-Kontonummeret 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, da kan du rette henvendelse til dit pengeinstitut. 
 
Jeg/vi bemyndiger hermed ved fuldmagt/afgiver skriftlig stemme (brevstemme) som angivet nedenfor: 
  
Sæt kryds i rubrik A), B), C) eller D): 
  

A) ¨ Fuldmagt gives til navngiven tredjemand: (senest den 9. december 2022 kl. 
23:59): 

  

    Navn:   

      
Adresse: 

  
_________________________________________________________ 

    (Benyt venligst BLOKBOGSTAVER) 

  
eller 
  

B) ¨ Fuldmagt gives til bestyrelsen (med substitutionsret) til at stemme i overensstemmelse 
med bestyrelsens anbefalinger som anført nedenfor (senest den 9. december 2022 
kl. 23:59). 
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eller 
  

C) ¨ Fuldmagt gives til bestyrelsen (med substitutionsret) til at stemme i overensstemmelse 
med afkrydsningen nedenfor. Sæt venligst kryds i rubrikkerne “FOR”, “IMOD” eller 
“UNDLAD” for at angive din stemme (senest den 9. december 2022 kl. 23:59). 

  
eller 
  

D) ¨ Skriftlig stemme (brevstemme) afgives som anført nedenfor. Skriftlige stemmer kan ikke 
tilbagekaldes. Sæt venligst kryds i rubrikkerne “FOR”, “IMOD” eller “UNDLAD” for at 
angive din stemme (senest den 12. december 2022 kl. 23:59). 

  
  
DAGSORDEN 
  
Den fulde ordlyd af dagsordenen fremgår af indkaldelsen til generalforsamlingen. 
  

PUNKTER PÅ DAGSORDENEN 
  

FOR 
  

IMOD 
  

UNDLAD 
  

Bestyrelsens 
anbefaling 

1.   Valg af dirigent       FOR 

2.   Bestyrelsens informerer omkring baggrunden 
og processen omkring transaktionen 

        

3.    
Forslag fra bestyrelsen om sletning fra handel af 

selskabet fra Nasdaq First North Growth 
Market Denmark 

   FOR 

4.   Forslag fra bestyrelsen om at Jesper 
Lohmann og Morten Elk tiltræder selskabets 
bestyrelse. 

      FOR 

5.   Forslag fra bestyrelsen om at godkende 
garanti fee til HOSCE Holding ApS, Truly 
Global AG, Casper Blom ApS og Sasja 
Dalgaard Holding ApS, vedrørende 
garantistillelse overfor DICO ApS. 

      FOR  
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Fuldmagten gælder for alle punkter, som bliver behandlet på generalforsamlingen. Hvis der fremsættes 
nye forslag, herunder ændringsforslag eller forslag til valg af bestyrelsesmedlemmer eller revisor, der ikke 
fremgår af dagsordenen, afgiver fuldmagtshaveren stemme på dine vegne ud fra sin bedste overbevisning. 
Skriftlige stemmer (brevstemmer) vil blive medregnet, hvis et nyt eller ændret forslag i det væsentlige er 
det samme som det oprindelige. 
  
Hvis formularen kun er dateret og underskrevet, vil den blive betragtet som en fuldmagt til 
bestyrelsen til at stemme i overensstemmelse med bestyrelsens anbefalinger angivet ovenfor. 
  
Hvis formularen kun er delvist udfyldt, vil stemmerne blive afgivet i overensstemmelse med 
bestyrelsens anbefalinger angivet ovenfor i relation til de rubrikker, der ikke er krydset af. 
  
Dato: ____________ 2022 
  

  
  

Navn: 
Titel: 

  Navn: 
Titel: 

  
Anvendes den daterede og underskrevne formular som en fuldmagt (rubrikkerne A-C ovenfor) skal den 
være selskabet i hænde senest ved udløbet af den 9. december 2022 kl. 23:59. Anvendes den 
daterede og underskrevne formular til at afgive skriftlig stemme (brevstemme) (rubrik D ovenfor) skal den 
være selskabet i hænde senest ved udløbet af den 12. december 2022 kl. 23:59 pr. e-mail til 
gf@computershare.dk. 

 
Bemærk, at selskabet samt ejerbogsfører ikke er ansvarlige for eventuelle forsinkelser ved fremsendelsen. Afgivelse 
af fuldmagt skal være Selskabet i hænde senest den 9. december 2022 kl. 23:59 og ved brevstemme senest den 12. 
december 2022 kl. 23:59. 

 


