
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BREVSTEMMEBLANKET 
 

til den ordinære generalforsamling torsdag den 21. januar 2021, kl. 11.00 
 
Undertegnede afgiver hermed følgende brevstemme til den indkaldte ordinære generalforsamling i 
Brd. Klee A/S torsdag den 21. januar 2021 i henhold til nedenstående: 
 
Sæt venligst kryds i rubrikkerne ”FOR”, ”IMOD” eller ”UNDLAD” for at angive, hvorledes 
stemmerne ønskes afgivet. Brevstemmen kan ikke tilbagekaldes. 
 
Dagsordenspunkter FOR IMOD UNDLAD Bestyrelsens 
 anbefaling 
2. Godkendelse af revideret årsrapport og meddelelse af 

decharge for bestyrelsen .........................................     FOR 
3. Anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold 

til den godkendte årsrapport ....................................     FOR 
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen: 

a) Genvalg af Hardy Buhl Pedersen ...........................     FOR* 
 b) Genvalg af Fritz H. Schur .....................................     FOR* 
 c) Genvalg af Jens Christian Hesse Rasmussen ...........     FOR* 
 d) Genvalg af Jens Dalsgaard Løgstrup ......................     FOR* 
 e) Genvalg af Kim Harding Wellendorph Lehmann .......     FOR* 
5. Valg af revisor: 
 Valg af EY Godkendt Revisionspartnerskab .................     FOR* 
6. Forslag fra bestyrelsen:    
 a) Bestyrelsens niveau for vederlag for  
           regnskabsåret 2020/2021 ....................................     FOR 
 b) Ændring af vedtægternes § 17 .............................     FOR 
 
 
* Ved personvalg (valg af medlemmer til bestyrelsen (pkt. 4) og valg af revisor (pkt. 5)) kan der alene stemmes 
for de opstillede kandidater eller for alternative kandidater, der måtte blive opstillet til de pågældende hverv. 
Fuldmagtsblanketten giver derfor ikke mulighed for at stemme imod de opstillede kandidater. 
 
 
 
Såfremt brevstemmen alene dateres og underskrives, betragtes brevstemmen som 
afgivet i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling som anført i skemaet ovenfor. 
Er brevstemmen kun delvist udfyldt, stemmes der efter bestyrelsens anbefaling for ikke 
udfyldte punkter. Brevstemmen vil blive medtaget, hvis et nyt eller ændret forslag efter 
bestyrelsens rimelige skøn i al væsentlighed er det samme som det oprindelige forslag. 
 
Brevstemmen gælder aktier, som undertegnede besidder på registreringsdatoen, opgjort på 
baggrund af notering af aktionærens ejerforhold i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som 
selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i 
ejerbogen. 
 
Brevstemmen kan ikke tilbagekaldes. 
 
 
Dato:  __________________  Aktionærens navn:

  _________________________________________  

Adresse:  _________________________________________  

Postnr. og by:  _________________________________________  

Evt. depot-/VP-referencenr.:

  _________________________________________  

Underskrift:  _________________________________________  

 
 
Denne brevstemme skal være Brd. Klee A/S, Gadagervej 11-13, 2620 Albertslund, i hænde senest 
fredag den 15. januar 2021 kl. 23.59 enten ved at returnere denne blanket via e-mail til 
klee@klee.dk eller med post til adressen Gadagervej 11-13, 2620 Albertslund.  

mailto:klee@klee.dk

