BREVSTEMMEFORMULAR
til TORM A/S’ ordinære generalforsamling mandag den 23. april 2012
Navn:___________________________________________________
Adresse:_________________________________________________
Postnr. og by:_____________________________________________
VP-referencenr.:___________________________________________
Skriv venligst med BLOKBOGSTAVER

Undertegnede afgiver hermed følgende brevstemme:
FOR

Dagsordenspunkter

IMOD

UNDLAD

Bestyrelsens
forslag

1.

Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år









2.

Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse

3.

Bestyrelsens forslag om dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
Valg af medlemmer til bestyrelsen







FOR
FOR

4.



























FOR
FOR
FOR
FOR
FOR
FOR







FOR

5.
6.

a.

N. E. Nielsen

b.

Christian Frigast

c.

Jesper Jarlbæk

d.

Gabriel Panayotides

e.

Angelos Papoulias

f.

Stefanos-Niko Zouvelos

Valg af revisor/revisorer. Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret
Revisionspartnerselskab
Bestyrelsens forslag (referencer til §§ er til Selskabets vedtægter):
a.

Godkendelse af niveauet for bestyrelsens honorar for 2012

b.

FOR

Beslutning om ændring af vedtægternes § 12, stk. 2 således, at den indeholder
FOR



en aldersgrænse for medlemmer af bestyrelsen
c. Beslutning om at nedsætte Selskabets aktiekapital ved henlæggelse til en særlig
FOR



reserve
d. Beslutning om at bemyndige bestyrelsen til at foretage kapitalforhøjelser ved
FOR



udstedelse af nye aktier ved kontant indbetaling med fortegningsret
e. Beslutning om at bemyndige bestyrelsen til at foretage kapitalforhøjelser ved
FOR



udstedelse af nye aktier i en ny aktieklasse til markedskurs ved kontant
indbetaling, gældskonvertering eller ved apportindskud i andre værdier end
kontanter uden fortegningsret
f. Beslutning om at bemyndige bestyrelsen til at foretage kapitalforhøjelser ved
FOR



udstedelse af nye aktier til markedskurs ved kontant indbetaling,
gældskonvertering eller ved apportindskud i andre værdier end kontanter uden
fortegningsret
g. Beslutning om at bemyndige bestyrelsen til at foretage kapitalforhøjelser ved
FOR



udstedelse af præferenceaktier i en ny aktieklasse til markedskurs uden
fortegningsret
h. Beslutning om at bemyndige bestyrelsen til at foretage kapitalforhøjelser ved
FOR



udstedelse af nye aktier i en ny aktieklasse til favørkurs ved kontant indbetaling,
gældskonvertering eller ved apportindskud i andre værdier end kontanter uden
fortegningsret
i. Beslutning om at bemyndige bestyrelsen til at foretage kapitalforhøjelser ved
FOR



udstedelse af nye aktier til favørkurs ved kontant indbetaling, gældskonvertering
eller ved apportindskud i andre værdier end kontanter uden fortegningsret
j. Beslutning om at bemyndige bestyrelsen til at optage lån ved udstedelse af
FOR



konvertible gældsbreve samt foretage de dertil hørende kapitalforhøjelser uden
fortegningsret
k. Beslutning om at bemyndige bestyrelsen til at optage lån ved udstedelse af
FOR



konvertible gældsbreve samt foretage de dertil hørende kapitalforhøjelser med
fortegningsret
l. Beslutning om at bemyndige bestyrelsen til at udstede warrants
FOR



(tegningsoptioner) samt foretage de dertil hørende kapitalforhøjelser uden
fortegningsret
m. Beslutning om at bemyndige bestyrelsen til at tildele aktiekøbsoptioner og til at
FOR



erhverve egne aktier
n. Beslutning om at bemyndige bestyrelsen til at anmelde de på
FOR



generalforsamlingen vedtagne beslutninger og foretage de nødvendige
ændringer heri
Brevstemmen gælder for det antal aktier, som undertegnede er registreret som indehaver af i Selskabets ejerbog mandag den 16. april 2012, eller det antal aktier,
som undertegnede har anmeldt sit ejerskab af til Selskabet senest mandag den 16. april 2012.
Når Selskabet har modtaget denne brevstemmeformular i udfyldt form, kan stemmen ikke tilbagekaldes.

Dato:

________________

Underskrift:

_____________________________________________________________

Denne brevstemmeblanket skal være VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, Postboks 4040, 2300 København S, i hænde senest torsdag, den
19. april 2012, kl. 23.59 på fax 4358 8867, via 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.

