Tilmeldingsblanket til den ordinære generalforsamling i Bang & Olufsen a/s den 19. august 2021, kl. 16.00
hos Bang & Olufsen a/s, Bang og Olufsen Allé 1, 7600 Struer.

Navn og adresse:__________________________________

Denne blanket returneres til:

________________________________________________

Computershare A/S
Lottenborgvej 26 D, 1. sal
2800 Kgs. Lyngby
Danmark
gf@computershare.dk

________________________________________________
VP-kontonummer:_________________________________
VP-kontonummeret er nødvendigt for, at vi kan identificere dig som aktionær.
Meddelelse i relation til COVID-19

Bang & Olufsens ordinære generalforsamling afholdes med fysisk fremmøde. Selskabet følger nøje de danske
myndigheders retningslinjer og tiltag vedrørende COVID-19 og vil overholde de retningslinjer og tiltag, som er
gældende på tidspunktet for generalforsamlingen. Selskabets aktionærer gøres opmærksom på, at adgang til
stedet, hvor generalforsamling afholdes, kan være begrænset baseret på rejsehistorik, karantæne og/eller
tegn på sygdom. Selskabet opfordrer sine aktionærer til at overveje, om de vil deltage fysisk eller ved
afgivelse af fuldmagt. Det bemærkes, at aktionærer vil have mulighed for at brevstemme og afgive skriftlige
spørgsmål frem til dagen før generalforsamlingen.
Bestilling af adgangskort
Bestilling af adgangskort kan foretages elektronisk via aktionærportalen på vores hjemmeside
https://investor.bang-olufsen.com ved anvendelse af brugernavn og adgangskode eller NemID, eller ved at udfylde og
indsende denne blanket med post eller på e-mail til gf@computershare.dk.
Bemærk venligst, at bestilte adgangskort ikke længere vil blive fremsendt med brevpost.
Adgangskort, som er bestilt via aktionærportalen, vil blive sendt ud elektronisk via e-mail til den e-mailadresse, der er angivet
i aktionærportalen ved tilmeldingen. Adgangskortet skal medbringes til generalforsamlingen enten elektronisk på
smartphone/tablet eller i printet version.
Adgangskort, som er bestilt via denne blanket, kan afhentes i indgangen til generalforsamlingen mod fremvisning af gyldigt
ID.
Stemmesedler udleveres på generalforsamlingen. Sidste frist for bestilling af adgangskort er fredag den 13. august 2021
kl. 23.59.

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: ________________________________________________

________________________________________________
Dato/underskrift

Bemærk, at selskabet samt ejerbogsfører ikke er ansvarlige for eventuelle forsinkelser ved fremsendelsen.

