FULDMAGT / BREVSTEMME
- til Vestas Wind Systems A/S' ordinære generalforsamling tirsdag den 7. april 2020
Undertegnede aktionær afgiver hermed følgende fuldmagt / brevstemme (sæt venligst kryds i rubrik A, B, C eller D):
.A)



Fuldmagt gives til navngiven tredjemand – anfør venligst tredjemands navn og adresse (benyt venligst blokbogstaver):
_______________________________________________________________________________________________________________

B)
C)
D)





Fuldmagt gives til bestyrelsen (med substitutionsret) til at stemme i overensstemmelse med bestyrelsens anbefalinger som anført nedenfor.
Fuldmagt gives til bestyrelsen (med substitutionsret) til at stemme i overensstemmelse med afkrydsningen nedenfor.
Brevstemme afgives i overensstemmelse med afkrydsningen nedenfor. En afgivet brevstemme kan ikke tilbagekaldes.

DAGSORDENENS PUNKTER
(den fulde ordlyd af dagsordenen fremgår af indkaldelsen)

For

1. Bestyrelsens beretning (er ikke til afstemning)

-




2. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapporten
3. Beslutning om anvendelse af årets resultat

AFKRYDSNING
Undlad Bestyrelsens
anbefalinger
-

Imod







FOR
FOR

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen










a) Nyvalg af Anders Runevad
b) Genvalg af Bert Nordberg
c)

Genvalg af Bruce Grant

d) Genvalg af Carsten Bjerg
e) Genvalg af Eva Merete Søfelde Berneke
f)

Genvalg af Helle Thorning-Schmidt

g) Nyvalg af Karl-Henrik Sundström
h) Genvalg af Lars Josefsson

-










FOR
FOR
FOR
FOR
FOR
FOR
FOR
FOR

5. Godkendelse af bestyrelsens honorar
5.1 Endelig godkendelse af bestyrelsens honorar for 2019
5.2 Godkendelse af bestyrelsens honorar for 2020
6. Genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som revisor
7. Forslag fra bestyrelsen
7.1 Opdatering af selskabets vederlagspolitik
- Vederlagspolitikken er blevet opdateret med henblik på overholdelse af kravene i den reviderede §
139 og den nye § 139a i selskabsloven.
7.2 Opdatering af standard dagsorden for ordinære generalforsamlinger – ændring af vedtægternes §
5, stk. 2
- Standard dagsordenen for ordinære generalforsamlinger er blevet opdateret for at sikre
overholdelse af de nye krav i selskabslovens § 139b.
7.3 Nedsættelse af selskabets aktiekapital – ændring af vedtægternes § 2, stk. 1
- Selskabets aktiekapital nedsættes fra nominelt DKK 198.901.963 til nominelt DKK 196.924.115
ved annullering af egne aktier.
7.4 Fornyelse af bemyndigelse til at erhverve egne aktier
- Bemyndigelse til at erhverve egne aktier i tiden indtil den 31. december 2021.
8.

Bemyndigelse til dirigenten







-











FOR







FOR







FOR










FOR
FOR
FOR

FOR
FOR

Såfremt blanketten alene dateres og underskrives, betragtes den som en fuldmagt givet til Vestas Wind Systems A/S’ bestyrelse til at stemme i overensstemmelse med anbefalingerne ovenfor.
Fuldmagten gælder for alle emner, der bliver behandlet på generalforsamlingen. Hvis der fremsættes nye forslag til afstemning, herunder ændringsforslag eller forslag til valg af andre kandidater
til bestyrelsen eller revisor, der ikke fremgår af dagsordenen, vil fuldmagtshaveren stemme på fuldmagtsgivers vegne efter sin bedste overbevisning. Ved afgivelse af fuldmagt til bestyrelsen til
at stemme i overensstemmelse med bestyrelsens anbefalinger og ved afkrydsningsfuldmagt til bestyrelsen kan bestyrelsen dog kun stemme som anbefalet henholdsvis angivet i skemaet ovenfor
ved afkrydsning. Fuldmagten vil kun blive benyttet, såfremt forslag sættes til afstemning. Brevstemmer vil blive taget i betragtning, såfremt det nye forslag i al væsentlighed er det samme som
det oprindelige forslag.
Fuldmagten / brevstemmen gælder for aktier, som undertegnede besidder på registreringsdatoen, dvs. tirsdag den 31. marts 2020, opgjort på baggrund af selskabets ejerbog på denne dato
samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget senest på denne dato, men endnu ikke har indført i ejerbogen.
Såfremt denne blanket anvendes, skal den være VP Securities A/S i hænde senest fredag den 3. april 2020. Benyttes blanketten som brevstemme, skal blanketten dog være VP Securities A/S
i hænde senest mandag den 6. april 2020 kl. 12:00. Blanketten kan returneres enten ved at scanne blanketten og sende den pr. e-mail til vpinvestor@vp.dk, eller ved at returnere blanketten
pr. post til VP Securities A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S. Afgivelse af fuldmagt eller brevstemme kan tillige ske via Vestas’ InvestorPortal på selskabets hjemmeside
(vestas.com/da/investor/general_meeting).

Navn eller selskab:
Adresse:
Postnr./by:

VP-referencenummer:

Dato

Aktionærens underskrift

Classification: Public

