BREVSTEMME
NeuroSearch A/S’ ekstraordinære generalforsamling mandag den 7. oktober 2019 kl. 19.00
hos Kromann Reumert, Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø
Undertegnede
Aktionærens navn:
Adresse:
Postnr. og by:
Depot-/VP-referencenr.:
afgiver hermed følgende brevstemme til den indkaldte ekstraordinære generalforsamling i NeuroSearch A/S mandag den 7. oktober 2019 kl. 19.00 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.neurosearch.com. Brevstemmen kan ikke tilbagekaldes.

Dagsordenspunkter
(den fulde dagsorden fremgår af indkaldelsen)
1. Forslag om nedsættelse af selskabets aktiekapital med DKK 7,00 ved henlæggelse til en særlig reserve
og dermed ændring af vedtægternes § 3 ..................................................................................................
2.

3.
4.

FOR

IMOD

UNDLAD

Bestyrelsens
anbefaling







FOR

Valg af medlemmer til bestyrelsen
a)

Valg af Eivind Drachmann Kolding ........................................................................................



◼



FOR

b)

Valg af Jørgen Hansen. .........................................................................................................



◼



FOR

c)

Valg af Stefan Ingemar Pettersson ........................................................................................



◼



FOR

d)

Valg af Ulrik Ross ..................................................................................................................



◼



FOR

e)

Valg af Finn Skovbo Pedersen ..............................................................................................



◼



FOR

f)

Valg af Peter Grubert .............................................................................................................



◼



FOR

g)

Valg af Michael Larsen ..........................................................................................................



◼



FOR

h)

Genvalg af Jesper Præstensgaard ........................................................................................



◼



FOR







FOR







FOR







FOR







FOR







FOR

Ændring af selskabets navn til NTG Nordic Transport Group A/S og sletning af selskabets binavn og
dermed ændring af vedtægternes § 1 .......................................................................................................
Ændring af selskabets vedtægter, således at alle referencer til "www.neurosearch.com" slettes og
referencen til "ns@neurosearch.com" ændres til "shareholder@ntg.dk" .................................................
a.

b.

c.

d.

at § 8, stk. 4 ændres til følgende:
”Generalforsamlinger skal indkaldes på selskabets hjemmeside og i Erhvervsstyrelsens
IT-system. Derudover skal alle aktionærer noteret i selskabets ejerbog, som har anmodet
herom, indkaldes på skrift via e-mail. Indkaldelsen, som sendes pr. e-mail til
aktionærerne ved anmodning, kan henvise aktionæren til selskabets hjemmeside, hvor
yderligere information og dokumenterne nævnt i § 8, stk. 6 vil være tilgængelige”..............
at § 12, stk. 4 ændres til følgende:
”Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt eller ved brevstemme, og
selskabet skal senest 3 uger før generalforsamlingen gøre formularer til brug herfor
tilgængelige på selskabets hjemmeside. En brevstemme skal være selskabet i hænde
senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse for at blive medtaget på
generalforsamlingen" .............................................................................................................
at § 16 ændres til følgende:
”Der er vedtaget retningslinjer for incitamentsaflønning af bestyrelsen og direktionen,
som kan ses på selskabets hjemmeside" ..............................................................................
at § 20 ændres til følgende:
”Al kommunikation fra selskabet til hver enkelt aktionær skal ske ved elektronisk post (email), og indkaldelser til generalforsamlinger skal være tilgængelige for aktionærerne på
selskabets hjemmeside, medmindre andet specifikt er lovbestemt. Selskabet kan dog
ved enhver kommunikation til dets aktionærer vælge at benytte almindelig brevpost som
alternativ til elektronisk kommunikation.
Selskabet anmoder dets aktionærer om at oplyse en e-mail adresse, hvortil indkaldelser
mv. kan sendes. Det er aktionærernes ansvar at sikre, at selskabet til enhver tid er i
besiddelse af korrekt elektronisk kontaktoplysning.

Denne brevstemme skal være VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S, i hænde senest torsdag den 3. oktober 2019 kl. 23.59 enten pr.
e-mail til vpinvestor@vp.dk eller ved at returnere denne blanket. Afgivelse af brevstemme kan tillige ske på VP Investor Services hjemmeside: www.vp.dk/gf eller på
www.neurosearch.com.

BREVSTEMME
NeuroSearch A/S’ ekstraordinære generalforsamling mandag den 7. oktober 2019 kl. 19.00
hos Kromann Reumert, Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø
Al kommunikation fra aktionærerne til selskabet skal ske ved elektronisk kommunikation
via email til adressen shareholder@ntg.dk.
Aktionærerne kan få oplysninger om kravene til de anvendte systemer og om
fremgangsmåden ved elektronisk kommunikation på selskabets hjemmeside" ...................
5.

Ændring af selskabets ejerbogsfører til Computershare A/S og dermed ændring af vedtægternes § 7 ....







FOR

6.

Ændring af selskabets koncernsprog til engelsk og dermed ændring af selskabets vedtægter.................







FOR

7.

Ændring af selskabets vedtægter, således at selskabsmeddelelser fremadrettet alene udarbejdes på
engelsk .......................................................................................................................................................







FOR

8.

Godkendelse af ny vederlagspolitik og retningslinjer for incitamentsaflønning ..........................................







FOR

Såfremt brevstemmen alene dateres og underskrives, betragtes brevstemmen som afgivet i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling som anført i
skemaet ovenfor.
Brevstemmen gælder aktier, som undertegnede besidder på registreringsdatoen mandag den 30. september 2019, opgjort på baggrund af selskabets ejerbog samt
meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget, men endnu ikke indført i ejerbogen.
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Underskrift

Denne brevstemme skal være VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S, i hænde senest torsdag den 3. oktober 2019 kl. 23.59 enten pr.
e-mail til vpinvestor@vp.dk eller ved at returnere denne blanket. Afgivelse af brevstemme kan tillige ske på VP Investor Services hjemmeside: www.vp.dk/gf eller på
www.neurosearch.com.

