
 

Bemærk, at hverken ViroGates A/S eller Computershare A/S er ansvarlige for eventuelle forsinkelser ved fremsendelsen. Denne blanket skal være fremme hos 

Computershare A/S senest fredag den 21. august 2020 kl. 23.59 - dog senest mandag  den 24. august 2020 kl. 16.00 ved afgivelse af brevstemme - enten pr. e-mail 

til gf@computershare.dk eller ved at returnere blanketten til Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby.  

 

ViroGates A/S´ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 25. august 2020, kl. 17.00 på 

selskabets adresse, Banevænget 13, 3460 Birkerød. På p-pladsen til venstre for indgangen er der 3 

timers parkering. 
 

 

 

 

COVID-19 situationen og årets generalforsamling 

Generalforsamlingen afholdes i mødelokalet på Banevænget 13. Lokalet kan rumme ca. 40 personer med den af 
myndighederne foreskrevne afstand. Vi opfordrer alle aktionærer til selv at vurdere risikoen ved personligt fremmøde, og 
såfremt man anser sig for værende i risikogruppen at benytte sig af muligheden for at give fuldmagt til stemmeafgivelse 
til bestyrelsen eller en anden person, med hvem der aftales fremmøde. Ligeledes vil vi give mulighed for at man kan 
overvære Generalforsamlingen via et videolink der kan rekvireres inden generalforsamlingen ved at skrive en mail til 
jk@virogates.com og angive den e-mail man ønsker at benytte sig af i forbindelse med deltagelsen. Dette skal ske senest 
24 timer inden mødets afholdelse. Der vil ikke være lejlighed til at stille spørgsmål via videolinket men alene at overvære 
generalforsamlingen. Eventuelle spørgsmål der ønskes adresseret kan fremsendes på skrift til direktør Jakob Knudsen på 
samme e-mail jk@virogates.com senest 24 timer inden generalforsamlingens afholdelse. For en ordens skyld skal det 
præciseres at deltagelse via videolink ikke regnes for en formel deltagelse i Generalforsamlingen. 
 

 
 

 

Navn og adresse:__________________________________ 
 
________________________________________________ 
 
________________________________________________ 
 
VP-kontonummer:_________________________________ 

 
Denne blanket returneres til: 
 
Computershare A/S 
Lottenborgvej 26 D, 1. sal  
2800 Kgs. Lyngby 
Danmark 
gf@computershare.dk 

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. 
 
 

Anmodning om adgangskort 

 
Anmodning om adgangskort kan ske elektronisk via aktionærportalen på hjemmesiden www.ViroGates.com ved 
anvendelse af NemID eller depotnummer og adgangskode eller ved at udfylde og returnere denne blanket. Hvis du sender 
din anmodning om adgangskort elektronisk, modtager du øjeblikkeligt en bekræftelse på din tilmelding. Anmodning om 
adgangskort skal være fremme hos Computershare A/S senest fredag den 21. august 2020 kl. 23.59. 
 

Adgangskort, som er bestilt uden angivelse af e-mail, kan afhentes ved indgangen til det sted, hvor generalforsamlingen 

afholdes mod fremvisning af gyldigt ID. 

 
Stemmekort vil blive udleveret ved registreringsskranken til generalforsamlingen. 
 
SÆT KRYDS: 
 

 Jeg ønsker at deltage i generalforsamlingen og anmoder hermed om at modtage adgangskort 
 

 Jeg ønsker samtidig at bestille adgangskort til en ledsager/rådgiver 
 
 Navn:   
     (Benyt venligst blokbogstaver) 
 

 
 
 
 
 

    
 Dato Underskrift 
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Bemærk, at hverken ViroGates A/S eller Computershare A/S er ansvarlige for eventuelle forsinkelser ved fremsendelsen. Denne blanket skal være fremme hos 

Computershare A/S senest fredag den 21. august 2020 kl. 23.59 - dog senest mandag  den 24. august 2020 kl. 16.00 ved afgivelse af brevstemme - enten pr. e-mail 

til gf@computershare.dk eller ved at returnere blanketten til Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby.  

 

 

ViroGates A/S´ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 25. august 2020 kl. 17.00 på 

selskabets adresse, Banevænget 13, 3460 Birkerød.   

 

Afgivelse af fuldmagt/brevstemmer 

Hvis du ikke deltager fysisk på generalforsamlingen, har du mulighed for at afgive brevstemme eller give fuldmagt til formanden for 
bestyrelsen eller tredjemand til at repræsentere dig på generalforsamlingen.  
 
SÆT KUN ÉT KRYDS: 

 Jeg giver herved fuldmagt til formanden for bestyrelsen for ViroGates A/S med substitutionsret til at stemme på mine/vores 
vegne på generalforsamlingen, i overensstemmelse med bestyrelsens anbefalinger, som angivet nedenfor. 

 

 Jeg giver herved fuldmagt til følgende tredjemand: 

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

 Afkrydsningsfuldmagt: I skemaet nedenfor har jeg angivet, hvorledes jeg ønsker, at formanden for bestyrelsen skal stemme på 
mine vegne på generalforsamlingen.  

 

 Brevstemme: I skemaet nedenfor har jeg angivet, hvorledes jeg ønsker at stemme på generalforsamlingen. Bemærk, at 
brevstemmen ikke kan trækkes tilbage.  

 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. august 2020 (i forkortet 

form, den fulde dagsorden fremgår af indkaldelsen) 
FOR IMOD UNDLAD 

Bestyrelsens 
anbefaling 

1. Valg af dirigent     

2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år     

3. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse ..........................     For 

4. Forslag fra bestyrelsen vedrørende disponering af resultatet i overensstemmelse med 
den godkendte årsrapport ............................................................................................  

   For 

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen:     

Genvalg af Lars Kongsbak ............................................................................................................     For 

Genvalg af Lars Krogsgaard .............................................................................................     For 

Genvalg af Jørgen Axel Thorball ......................................................................................     For 

Valg af Henrik Stender .................................................................................................................     For 

6. Valg af revisor ................................................................................................................      

Genvalg af BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. ...................................................     For 

7. Forslag om vedtagelse af nye retningslinjer for incitamentsaflønning .....................................     For 

8. Forslag om at skifte ejerbogsfører.. .............................................................................................     For 

9.  Forslag vedrørende elektronisk generalforsamling ....................................................................     For 

10.    Eventuelt      

Hvis blanketten alene dateres og underskrives, betragtes den som en fuldmagt afgivet til bestyrelsen til at stemme i overensstemmelse med bestyrelsens anbefalinger 

som anført i skemaet. Hvis fuldmagtstype/brevstemme ikke er angivet ved afkrydsning i en af ovenstående rubrikker, men blanketten ellers er udfyldt og underskrevet, vil 

blanketten blive betragtet som en brevstemme. 

 

En fuldmagt finder anvendelse på alle forhold, som behandles på generalforsamlingen. Hvis der fremsættes nye forslag, herunder ændringsforslag eller forslag til 
kandidater til bestyrelse eller revision, der ikke fremgår af dagsordenen, vil fuldmagten blive anvendt efter fuldmagtshavers bedste overbevisning. Brevstemmer vil blive 
taget i betragtning, såfremt det nye forslag i al væsentlighed er det samme som det oprindelige. En fuldmagt/brevstemme gælder for de aktier, som undertegnede 
besidder på registreringsdatoen, tirsdag den 18. august 2020, beregnet på baggrund af noteringer i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har 
modtaget, men endnu ikke indført i ejerbogen. 

 
 
 
 
 
    
 Dato Underskrift 
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