
Bestilling af adgangskort til Alefarm Brewing A/S ordinære generalforsamling 
tirsdag den 30. marts 2021 kl. 10:00 

Alefarm Brewing A/S og Computershare A/S er ikke ansvarlige for eventuelle forsinkelser ved fremsendelsen. Denne blanket 
skal være Computershare A/S i hænde senest fredag den 26. marts 2021 kl. 23.59, for brevstemme dog senest fredag den 26. 
marts 2021 kl. 10.00 enten pr. e-mail: gf@computershare.dk eller ved brev. 

 

 

 
Navn og adresse:  _ 

 
  _ 

 
  _ 

Denne blanket sendes til: 
 

gf@computershare.dk 
eller pr. brev til 
Computershare A/S 
Lottenborgvej 26 D 
2800 Kgs. Lyngby 

 

VP-kontonummer:  _ 
 

NB! 

VP-kontonummer SKAL angives for at kunne identificere dig som aktionær. 
VP-kontonummeret er som hovedregel det samme som dit depotnummer. I visse tilfælde består VP-kontonummeret af dit 
depotnummer plus foranstillet identifikationsnummer på dit pengeinstitut. Er du i tvivl, kan du rette henvendelse til dit 
pengeinstitut. 

 
Elektronisk bestilling af adgangskort 
Adgangskort kan bestilles hos Computershare på https://portal.computershare.dk/00000/generalForsamlinger_list.asp 
eller ved udfyldelse og indsendelse af denne blanket. 

 
Elektronisk adgang til generalforsamling 
Bestyrelsen vægter hensynet til alles sikkerhed og behovet for at mindske risikoen for smittespredning af COVID-19 højt.   I 
den forbindelse anmodes aktionærer i Alefarm Brewing A/S om ikke at deltage fysisk i generalforsamlingen. Aktionærerne 
opfordres i stedet til at følge generalforsamlingen via livestreaming, som nærmere beskrevet i indkaldelsen. Adgangskort skal 
kun bestilles, hvis man alligevel ønsker fysisk deltagelse. Tilmelding skal ske ved fremsendelse af blanketten så den er 
Computershare i hænde senest den 26. marts kl. 23:59.  
 
Vejledning til deltagelse i generalforsamlingen via livestreaming mailes til aktionærerne efter tilmelding via 
aktionærportalen. 

 
Spørgsmål vedrørende tilmelding til generalforsamlingen, brug af aktionærportalen eller til adgangen til den 
elektroniske generalforsamling besvares ved henvendelse til Alefarm Brewing på mail info@alefarm.dk. 

 

Tilmelding til generalforsamlingen: 
 

SÆT KRYDS: 
 

Jeg ønsker at deltage i generalforsamlingen via livestreaming og ønsker et link for deltagelse tilsendt. 
 
 

E-mailadresse:     
(Benyt venligst blokbogstaver) 

 
 
 
 
 

Dato Underskrift 
 

Afgivelse af fuldmagt eller brevstemme 
 

Udfyld venligst næste side. 
 
 
 
 
 



Afgivelse af fuldmagt/brevstemme til Alefarm Brewing A/S ordinære generalforsamling 
tirsdag den 30. marts 2021 kl. 10:00 

Alefarm Brewing A/S og Computershare A/S er ikke ansvarlige for eventuelle forsinkelser ved fremsendelsen. Denne blanket 
skal være Computershare A/S i hænde senest fredag den 26. marts 2021 kl. 23.59, for brevstemme dog senest fredag den 26. 
marts 2021 kl. 10.00 enten pr. e-mail: gf@computershare.dk eller ved brev. 
. 

 

 

 
Navn og adresse:   

 
 

 

 
VP-kontonummer:   

Denne blanket sendes til: 
 

gf@computershare.dk 
eller pr. brev til 
Computershare A/S 
Lottenborgvej 26 D 
2800 Kgs. Lyngby 

 

Nedenfor har du mulighed for at afgive din brevstemme eller give en anden fuldmagt til at repræsentere dig på 
generalforsamlingen. 

Angiv type ved kryds (sæt kun 1 kryds): 
 

Jeg giver herved fuldmagt til formanden for bestyrelsen for Alefarm Brewing A/S med substitutionsret (ret til 
at indsætte stedfortræder) til at stemme på mine/vores vegne på generalforsamlingen i overensstemmelse med 
bestyrelsens anbefalinger, som angivet nedenfor. 

 
Jeg giver herved fuldmagt til:    

Navn og adresse (benyt venligst blokbogstaver) 
 

til at give møde og stemme på mine/vores vegne på generalforsamlingen og bestiller hermed adgangskort på dennes 
vegne. Hvis fuldmægtigen ønsker at medbringe en rådgiver, skal der også bestilles adgangskort til denne. Jeg 
bestiller hermed adgangskort til fuldmægtigens rådgiver. 

 
Navn på fuldmægtigens rådgiver:    

 
Afkrydsningsfuldmagt. Nedenunder har jeg angivet, hvorledes jeg ønsker at stemme på generalforsamlingen. 
Bemærk, at denne fuldmagt kun vil blive anvendt, hvis der fra anden side begæres afstemning om dagsordenspunkterne. 

 
Brevstemme. Nedenunder har jeg angivet, hvorledes jeg ønsker at stemme på generalforsamlingen. 
Bemærk, at brevstemmen ikke kan trækkes tilbage, og at den tillige vil blive brugt i tilfælde af ændringsforslag til 
dagsordenspunkterne. Brevstemme skal være modtaget af Computershare senest den 26. marts 2021 
kl. 10:00. 

 

Ved manglende angivelse af type, fuldmagt eller brevstemme, men ellers korrekt udfyldt afkrydsning, vil blanketten blive 
betragtet som en brevstemme. 

 
 
 

Dato Underskrift 

 

B eslutninger i henho ld t il dagso rden fo r generalfo rsamlingen ( i fo rko rtet  
fo rm, det  bemærkes, at  den fulde dagso rden fremgår af  indkaldelsen): F OR IM OD UN D LA D B EST YR ELSEN S 

A N B EF A LIN G

1.     Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

(ikke  til afstemning).

             2.     Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse. FOR

    3.     Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til

        den godkendte årsrapport. FOR

             4.     Valg af bestyrelse

                    a) Genvalg af Jens Erik Thorndahl FOR

                    b) Genvalg af Tue Byskov Bøtkjær. FOR

                    c) Genvalg af Helene Abel Hansen. FOR

                    d) Genvalg af Britt van Slyck FOR

             5.      Valg af revisor (bestyrelsen foreslår genvalg af Kallemann Revision A/S) FOR

             6. Eventuelle indkomne forslag. (Der er ikke indkommet  nogen forslag)

             7. Eventuelt (ikke til afstemning).


