Brevstemme (A-aktier)

TORM A/S’ ekstraordinære generalforsamling tirsdag den 25. august 2015
Navn:_______________________________________________________
Adresse:_____________________________________________________
Postnr. og by:______________________________________________
VP-referencenr.:___________________________________________
(Skriv venligst med BLOKBOGSTAVER)
Undertegnede afgiver hermed følgende stemmer:
Sæt venligst kryds i rubrikkerne ”FOR”, ”IMOD” eller ”UNDLAD” for at angive, hvorledes stemmerne ønskes afgivet.
Dagsordenspunkter (den fulde dagsorden fremgår af indkaldelsen)
1.
Bestyrelsens beretning om gennemførelse af TORMs Restrukturering

FOR


IMOD


UNDLAD


2.

Valg af ny formand og andre medlemmer til bestyrelsen (eksklusive næstformand):
(a) Hr. Christopher Helmut Boehringer som formand for bestyrelsen
(b) Hr. Pär Göran Trapp som medlem af bestyrelsen
(c) Hr. Torben Janholt som medlem af bestyrelsen













3.

Valg af ny næstformand og suppleanter for næstformanden:
(a) Hr. David Weinstein som næstformand
(b) Hr. Jeffrey S. Stein som suppleant nr. 1 for næstformanden
(c) Hr. Eugene Irwin Davis som suppleant nr. 2 for næstformanden













4.

Vedtagelse af nyt niveau for bestyrelsens honorar for resten af 2015







5.

Vedtagelse af ny vederlagspolitik, herunder overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, for
bestyrelsen og direktionen







6.

Vedtagelse af en aktiesammenlægning (omvendt aktiesplit) af alle TORMs A-aktier i forholdet 1.500:1







7.

Ophævelse af visse bemyndigelser til bestyrelsen i vedtægternes §§ 3.1.1-3.1.6, der blev meddelt til
brug for Restruktureringen







Denne brevstemme gælder for det antal A-aktier, som undertegnede er registreret som indehaver af i Selskabets ejerbog tirsdag den
18. august 2015 eller det antal A-aktier, som undertegnede ejer og har anmeldt til Selskabet med henblik på notering i ejerbogen
senest tirsdag den 18. august 2015.
Når VP Investor Services A/S har modtaget den behørigt udfyldte blanket, kan brevstemmen ikke trækkes tilbage.
Såfremt brevstemmen alene dateres og underskrives, men i øvrigt ikke er udfyldt, betragtes brevstemmen som afgivet med
stemmerne ”UNDLAD” i forhold til forslagene anført i skemaet ovenfor.
Brevstemmer gælder for alle emner, der bliver behandlet på den ekstraordinære generalforsamling. Hvis der fremsættes nye forslag til
afstemning, herunder ændringsforslag, eller ved nye kandidater til bestyrelsen, der ikke fremgår af dagsordenen, vil brevstemmen
blive inkluderet, såfremt ændringsforslagene i det væsentlige er identiske med det oprindelige forslag.

Dato:

________________________

Underskrift:

___________________________________________________________

Denne brevstemme skal være VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, Postboks 4040, 2300 København S, i hænde senest
mandag den 24. august 2015 kl. 16:00. Denne blanket skal returneres enten via almindelig post, pr. fax til 4358 8867, via e-mail til
vpinvestor@vp.dk eller elektronisk på VP Investor Services hjemmeside: www.vp.dk/gf.

