Scandinavian Tobacco Group A/S' ordinære generalforsamling tirsdag den 26. april 2016 kl. 16.30

Navn og adresse:________________________________

Denne blanket returneres til:

_______________________________________________

Computershare A/S
Kongevejen 418
DK-2840 Holte

_______________________________________________
VP-kontonummer:________________________________

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 et foranstillet identifikationsnummer på dit pengeinstitut. Er du i tvivl, kan du rette henvendelse
til dit pengeinstitut.

Bestilling af adgangskort:
Bestilling af adgangskort eller afgivelse af fuldmagt eller brevstemme kan foretages elektronisk via aktionærportalen på
vores hjemmeside www.st-group.com eller ved at udfylde og indsende denne blanket per post til Computershare A/S,
Kongevejen 418, 2840 Holte, per fax 45 46 09 98 eller per e-mail til gf@comptershare.dk. Benytter du elektronisk
tilmelding, får du øjeblikkelig bekræftelse på tilmeldingen. Tilmeldingen skal være Computershare A/S i hænde
senest den 21. april 2016 kl. 23.59.
Bemærk, at adgangskort bliver sendt efter registreringsdatoen, som ligger en uge før generalforsamlingens afholdelse.
SÆT KRYDS:
Jeg ønsker at deltage i generalforsamlingen og bestiller hermed adgangskort.
Jeg ønsker samtidig at bestille adgangskort til en ledsager/rådgiver.
Ledsagers/rådgivers navn:

Afgivelse af fuldmagt eller brevstemme:
Udfyld venligst næste side. Seneste frist for afgivelse af fuldmagt er den 21. april 2016 kl. 23:59. Fristen for at
brevstemme er den 25. april 2016 kl. 23.59.

Dato

Underskrift

Bemærk, at selskabet samt ejerbogsfører ikke er ansvarlige for eventuelle forsinkelser ved fremsendelsen.
Denne blanket skal være Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte i hænde senest den 21. april 2016
kl. 23.59 enten per fax 45 46 09 98, per e-mail til gf@computershare.dk eller per post. For brevstemmer er
fristen dog den 25. april 2016 kl. 23.59.

Scandinavian Tobacco Group A/S' ordinære generalforsamling tirsdag den 26. april 2016 kl. 16.30

Navn og adresse:________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

Denne blanket returneres til:
Computershare A/S
Kongevejen 418
DK-2840 Holte

VP-kontonummer:________________________________
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 et foranstillet identifikationsnummer på dit pengeinstitut. Er du i tvivl, kan du rette henvendelse til dit
pengeinstitut.

Afgivelse af fuldmagt/brevstemmer: Hvis du ikke ønsker eller er forhindret i at deltage, har du mulighed for at
afgive brevstemme eller give en anden fuldmagt til at repræsentere dig på generalforsamlingen.
SÆT KUN ÉT KRYDS:
Jeg giver herved fuldmagt til bestyrelsen for Scandinavian Tobacco Group A/S til at stemme på mine/vores
vegne på generalforsamlingen.
Jeg giver herved fuldmagt til: _____________________________________________________________
Navn og adresse (Benyt venligst blokbogstaver)
til at stemme på mine/vores vegne på generalforsamlingen.
Jeg bestiller adgangskort til rådgiver:

Navn på rådgiver (Benyt venligst blokbogstaver)

Afkrydsningsfuldmagt: nedenfor 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.
Brevstemme: nedenfor 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.
Punkter på dagsordenen for generalforsamlingen 26. april
2016 (i forkortet form. - Den fulde dagsorden fremgår af indkaldelsen)
1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det
forløbne år (der kan ikke stemmes herom).
2. Godkendelse af den reviderede årsrapport.
3. Godkendelse af bestyrelsens og bestyrelsesudvalgenes honorar.
4. Anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den
godkendte årsrapport.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Genvalg af Jørgen Tandrup (formand)
Genvalg af Conny Karlsson (næstformand)
Genvalg af Søren Bjerre-Nielsen
Genvalg af Dianne Neal Blixt
Genvalg af Marlene Forsell
Genvalg af Luc Missorten
Valg af Nigel Northridge
Genvalg af Henning Kruse Petersen
6. Valg af revisor(er):
Genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret
Revisionspartnerskab
7. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller aktionærerne.
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Ved manglende angivelse af typen for fuldmagt vil fuldmagten blive betragtet som en brevstemme.

Dato

Underskrift

Bemærk, at selskabet samt ejerbogsfører ikke er ansvarlige for eventuelle forsinkelser ved fremsendelsen.
Denne blanket skal være Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte i hænde senest den 21. april 2016
kl. 23.59 enten per fax 45 46 09 98, per e-mail til gf@computershare.dk eller per post. For brevstemmer er
fristen dog den 25. april 2016 kl. 23.59.

