Fuldmagts-/brevstemmeblanket til Scandinavian Tobacco Group A/S' ordinære generalforsamling
onsdag den 14. april 2021, kl. 16.30 på Selskabets adresse, Sandtoften 9, 2820 Gentofte.
Navn og adresse:________________________________

Denne blanket returneres til:

_______________________________________________

Computershare A/S
Lottenborgvej 26D, 1.sal
DK-2800 Kgs. Lyngby

_______________________________________________

VP-kontonummer:________________________________
Afgivelse af fuldmagt/brevstemme:
Fuldmagt eller brevstemme kan tillige afgives elektronisk via Investor Portalen på vores hjemmeside www.st-group.com ved
anvendelse af NemID eller brugernavn og adgangskode. Fuldmagten skal være modtaget af Computershare A/S senest den 9. april
2021 kl. 23.59, og brevstemmesedlen skal være Computershare A/S i hænde senest den 13. april 2021 kl. 23.59.
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.
Brevstemme: Nedenfor har jeg angivet, hvorledes jeg ønsker at stemme på generalforsamlingen.
Punkter på dagsordenen for generalforsamlingen 14. april 2021 (i
forkortet form. Den fulde dagsorden fremgår af indkaldelsen)
1.
Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det
forløbne regnskabsår (der kan ikke stemmes herom)
2.
Godkendelse af den reviderede årsrapport
3.
Anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport
4.
Fremlæggelse af Selskabets vederlagsrapport til vejledende afstemning
om godkendelse
5.
6.

FOR

IMOD

Godkendelse af bestyrelsens og bestyrelsesudvalgenes honorar
Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller aktionærerne
(Bestyrelsen har ikke modtaget nogen forslag fra aktionærerne)
6A. Nedsættelse af Selskabets aktiekapital
6B. Bemyndigelse til bestyrelsen til at beslutte, at Selskabets generalforsamlinger afholdes som fuldstændigt elektroniske generalforsamlinger
6C. Sprog for selskabsmeddelelser m.v.

7.

UNDLAD

Bestyrelsens
anbefaling
For
For
For
For

For
For
For

Valg af bestyrelsesmedlemmer
Genvalg af Nigel Northridge (Formand)

For
For
For
For
For
For
For
For

Genvalg af Henrik Brandt (Næstformand)
Genvalg af Dianne Blixt
Genvalg af Marlene Forsell
Genvalg af Claus Gregersen
Genvalg af Luc Missorten
Genvalg af Anders Obel
Valg af Henrik Amsinck
8.

Valg af revisor(er)
Genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Ved manglende angivelse af typen for fuldmagt vil fuldmagten blive betragtet som en brevstemme.

For

______________________________________________________
Dato/underskift
Bemærk, at selskabet samt ejerbogsfører ikke er ansvarlige for eventuelle forsinkelser ved fremsendelsen. Denne blanket skal være Computershare A/S,
Lottenborgvej 26D 1.sal, 2800 Kgs Lyngby, i hænde inden for de angivne frister.

