
 

Bemærk, at selskabet samt ejerbogsfører ikke er ansvarlige for eventuelle forsinkelser ved fremsendelsen. 
Denne blanket skal være Computershare A/S, Lottenborgvej 26, 2800 Kgs. Lyngby i hænde senest den 5. april 
2019, kl. 23.59, dog senest den 10. april 2019 kl. 10.00 ved afgivelse af brevstemme. Blanketten kan 
fremsendes per e-mail til gf@computershare.dk eller via brevpost. 

 

 

FULDMAGT ELLER BREVSTEMME 

 

Københavns Lufthavne A/S’ ordinære generalforsamling afholdes onsdag den 10. april 2019 

kl. 15.00 i Vilhelm Lauritzen Terminal, Vilhelm Lauritzen Allé 1, 2770 Kastrup. 

 

 

Afgivelse af fuldmagt eller brevstemme: 

 

Hvis du ikke ønsker eller er forhindret i at deltage på generalforsamlingen, har du mulighed for at afgive 
brevstemme eller give en anden fuldmagt til at repræsentere dig på generalforsamlingen. Fuldmagt og 
brevstemmer kan tillige afgives elektronisk via aktionærportalen på www.cph.dk ved anvendelse af NemID eller 
brugernavn og adgangskode.  

 

Seneste frist for afgivelse af fuldmagt er fredag den 5. april 2019, kl. 23.59. Seneste frist for afgivelse af 

brevstemme er onsdag den 10. april 2019, kl. 10.00. 

 

 

 

 

Navn og adresse:_________________________________ 

 

_______________________________________________ 

 

_______________________________________________ 

 

Denne blanket returneres til: 

 

gf@computershare.dk  

Computershare A/S 

Lottenborgvej 26 

2800 Kgs. Lyngby 

Danmark 

 

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. 

 

 
 
SÆT KUN ÉT KRYDS: 
 

 Jeg giver herved fuldmagt til formanden for bestyrelsen for Københavns Lufthavne A/S med 

substitutionsret (ret til at indsætte stedfortræder) til at møde og stemme på mine/vores vegne på 

generalforsamlingen, i overensstemmelse med bestyrelsens anbefalinger. 
  
 

 Jeg giver herved fuldmagt til  
   Navn og adresse (benyt venligst blokbogstaver) 
 
 til at give møde og stemme på mine/vores vegne på generalforsamlingen.  
 
  Jeg bestiller adgangskort til fuldmagtshavers rådgiver: 
 
 
   Navn og adresse (benyt venligst blokbogstaver) 
 

 Afkrydsningsfuldmagt: I skemaet på næste side har jeg angivet, hvorledes jeg ønsker, at formanden for 
bestyrelsen med substitutionsret (ret til at indsætte stedfortræder) skal stemme på mine vegne på 
generalforsamlingen. Bemærk, at denne fuldmagt kun vil blive anvendt, hvis der fra anden side begæres 
afstemning. 

 
 Brevstemme: I skemaet på næste side 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. 

 

VP-kontonummer:___________________________________  

mailto:gf@computershare.dk
http://www.cph.dk/
mailto:gf@computershare.dk


 

Bemærk, at selskabet samt ejerbogsfører ikke er ansvarlige for eventuelle forsinkelser ved fremsendelsen. 
Denne blanket skal være Computershare A/S, Lottenborgvej 26, 2800 Kgs. Lyngby i hænde senest den 5. april 
2019, kl. 23.59, dog senest den 10. april 2019 kl. 10.00 ved afgivelse af brevstemme. Blanketten kan 
fremsendes per e-mail til gf@computershare.dk eller via brevpost. 

 

 
 
 
 
 

 
 

FULDMAGT ELLER BREVSTEMME 

 

Københavns Lufthavne A/S’ ordinære generalforsamling afholdes onsdag den 10. april 2019 

kl. 15.00 i Vilhelm Lauritzen Terminal, Vilhelm Lauritzen Allé 1, 2770 Kastrup. 

 
 

Punkter på dagsordenen for den ordinære 
generalforsamling onsdag den 10. april 2019 (i forkortet 
form, den fulde dagsorden fremgår af indkaldelsen) FOR IMOD UNDLAD 

Bestyrelsens 
anbefaling 

1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne  
år (der kan ikke stemmes herom) 

    

2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse ...............      For 

3. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion ..................      For 

4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af 
underskud ..........................................................................  

   
For 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, herunder formand og 
næstformænd 

   
 

a) Genvalg af Lars Nørby Johansen (formand) ..............................    For 

b) Genvalg af David Mark Stanton (næstformand) ...................     For 

c) Genvalg af Ulrik Dan Weuder(næstformand) .......................     For 

d) Genvalg af Janis Carol Kong .............................................     For 

e) Genvalg af Charles Thomazi .............................................     For 

f) Genvalg af Marlene Haugaard ...........................................     For 

6. Bestyrelsens forslag til ændring af selskabets generelle 
retningslinjer for aflønning af bestyrelsen og direktionen ..........  

   
For 

7. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende år .........     For 

8. Valg af revisor. Genvalg af PricewaterhouseCoopers 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab ................................  

   
For 

9. Forslag fra aktionærerne:     

9.1  at bekæmpe ynglende store fugle som gæs, skarv og hejre 
m.m. i luftrummet omkring CPH ......................................  

   
Imod 

9.2 at indlede et samarbejde med lokale jægere ......................     Imod 

9.3 at gøre dataresultaterne fra CPH’s fugleradarundersøgelser 
tilgængelige for offentligheden på daglig basis ...................  

   
Imod 

9.4 at iværksætte en praksis, hvorefter alle data fra 
fugleradaren i tilfælde af et birdstrike indsamles .................  

   
Imod 

9.5 at iværksætte en praksis, hvorefter alle data fra 
fugleradaren i tilfælde af et "nær-ved" birdstrike indsamles 

   
Imod 

9.6 at bekæmpe trækkende og fældende fugle i luftrummet 
omkring CPH ................................................................  

   
Imod 

10. Bemyndigelse til generalforsamlingens dirigent ........................     For 

11. Eventuelt (der kan ikke stemmes herom)     

Såfremt fuldmagtstypen eller brevstemmen ikke er afkrydset, men punkterne på dagsordenen ovenfor er afkrydset, vil 

blanketten blive betragtet som en brevstemme. Såfremt blanketten alene dateres og underskrives, betragtes den som 

en fuldmagt til bestyrelsesformanden (med substitutionsret) til at afgive stemme i overensstemmelse med bestyrelsens 

anbefalinger ovenfor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 Dato Underskrift   

mailto:gf@computershare.dk

