Brevstemmeformular

til TORM A/S’ ordinære generalforsamling torsdag den 26. marts 2015
Navn:___________________________________________________
Adresse:_________________________________________________
Postnr. og by:_____________________________________________
VP-referencenr.:___________________________________________
(Skriv venligst med BLOKBOGSTAVER)
Undertegnede afgiver hermed følgende brevstemme:
Dagsordenspunkter
1.

Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år







Bestyrelsens
anbefalinger


2.

Godkendelse af årsrapporten for 2014







FOR

3.

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







FOR

4.

Meddelelse af decharge for medlemmerne af bestyrelsen og direktionen







FOR

5.

Valg af revisor (bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret
Revisionspartnerselskab)







FOR







FOR

6.

a.

Forslag fra bestyrelsen:
Bestyrelsens forslag om godkendelse af niveauet for bestyrelsens
aflønning for 2015

FOR

IMOD

UNDLAD

b.

Ændring fra ihændehaveraktier til navneaktier – ændring af
vedtægterne







FOR

c.

Bemyndigelse til bestyrelsen til at forhøje Selskabets aktiekapital ved
udstedelse af nye aktier mod kontant indbetaling eller indskud af
andre værdier end kontanter med fortegningsret for aktionærerne







FOR

d.

Bemyndigelse til bestyrelsen til at udstede warrants (tegningsoptioner) med fortegningsret samt til at foretage de dertil hørende
forhøjelser af Selskabets aktiekapital







FOR

e.

Bemyndigelse til bestyrelsen til at forhøje Selskabets aktiekapital ved
udstedelse af nye aktier til eller over markedskurs mod kontant
indbetaling eller indskud af andre værdier end kontanter uden fortegningsret for aktionærerne







FOR

f.

Bemyndigelse til bestyrelsen til at forhøje Selskabets aktiekapital ved
udstedelse af nye aktier mod kontant indbetaling, indskud af andre
værdier end kontanter eller gældskonvertering med fortegningsret for
aktionærerne







FOR

g.

Bemyndigelse til bestyrelsen til at forhøje Selskabets aktiekapital ved
udstedelse af nye aktier til eller over markedskurs mod gældskonvertering uden fortegningsret for aktionærerne







FOR

h.

Bemyndigelse til bestyrelsen til at udstede warrants (tegningsoptioner) med en udnyttelseskurs til eller over markedskurs uden
fortegningsret samt til at foretage de dertil hørende forhøjelser af
Selskabets aktiekapital







FOR

i.

Bemyndigelse til bestyrelsen til at forhøje Selskabets aktiekapital ved







FOR

Denne brevstemmeblanket skal være VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, Postboks 4040, 2300 København S, i hænde senest onsdag den
25. marts 2015 kl. 16:00. Brevstemmeblanketten udfyldes, underskrives behørigt og returneres enten via almindelig post, pr. fax til 4358 8867 eller via email til vpinvestor@vp.dk. Afgivelse af brevstemme kan tillige ske på VP Investor Services hjemmeside: www.vp.dk/gf.

udstedelse af nye aktier i en ny aktieklasse til eller over markedskurs
mod kontant indbetaling eller gældskonvertering uden fortegningsret
for aktionærerne
j.

Bemyndigelse til bestyrelsen til at forhøje Selskabets aktiekapital ved
udstedelse af nye aktier til en kurs under markedskurs (favørkurs)
mod kontant indbetaling eller indskud af andre værdier end kontanter
uden fortegningsret for aktionærerne







FOR

k.

Bemyndigelse til bestyrelsen til at forhøje Selskabets aktiekapital ved
udstedelse af nye aktier til en kurs under markedskurs (favørkurs)
mod gældskonvertering uden fortegningsret for aktionærerne







FOR

l.

Bemyndigelse til bestyrelsen til at udstede warrants (tegningsoptioner) med en udnyttelseskurs under markedskurs (favørkurs)
uden fortegningsret samt til at foretage de dertil hørende forhøjelser
af Selskabets aktiekapital







FOR

m.

Bemyndigelse til bestyrelsen til at gennemføre en mulig transaktion,
der indebærer en hel eller delvis overdragelse af Selskabets aktiver
og passiver







FOR

n.

Sletning af visse særlige vedtagelseskrav – ændring af vedtægterne







FOR

o.

Bemyndigelse til bestyrelsen til at anmelde de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger til registrering i Erhvervsstyrelsen og til
at foretage de nødvendige ændringer i den hertil relaterede
dokumentation







FOR

Brevstemmen gælder for det antal aktier, som undertegnede er registreret som indehaver af i Selskabets ejerbog torsdag den 19.
marts 2015, eller det antal aktier, som undertegnede har anmeldt sit ejerskab af til Selskabet senest torsdag den 19. marts 2015.
Når Selskabet har modtaget denne brevstemmeformular i udfyldt form, kan stemmen ikke tilbagekaldes.
Dato:

_______________________

Underskrift:

___________________________________________________________

