VIGTIG MEDDELELSE I RELATION TIL COVID-19
På grund af COVID-19-pandemien og af hensyn til alle aktionærer og Bang & Olufsen a/s’ ledelse og øvrige
repræsentanter samt den danske regerings nuværende forbud mod forsamlinger af mere end 10 personer
opfordrer Bang & Olufsen a/s’ bestyrelse alle aktionærer til IKKE at deltage fysisk i den ekstraordinære
generalforsamling.
Aktionærer opfordres i stedet til at benytte sig af muligheden for at stemme ved fuldmagt eller brevstemme
og eventuelt følge den ekstraordinære generalforsamling elektronisk.
Tilmeldingsblanket til den ekstraordinære generalforsamling i Bang & Olufsen a/s onsdag den 3. juni 2020 kl.
17.00 hos Gorrissen Federspiel Advokatpartnerselskab, Axeltorv 2, 1609 København V.
Navn og addresse:

Denne blanket returneres til:

E-mail/telefonnr.:

Computershare A/S
Lottenborgvej 26 D, 1. Sal
2800 Kgs. Lyngby

VP-kontonummer:

VP-kontonummeret er nødvendigt for, at vi kan identificere dig som aktionær.

Bestilling af adgangskort
Bestilling af adgangskort kan foretages elektronisk via aktionærportalen på vores hjemmeside https://investor.bangolufsen.com ved anvendelse af brugernavn og adgangskode eller NemID. Du kan også udfylde og indsende denne blanket
med post eller via 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 den ekstraordinære generalforsamling 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 29. maj 2020
kl. 23.59.
SÆT KRYDS:

Jeg ønsker at følge den ekstraordinære generalforsamling elektronisk (Husk venligst også at udfylde Fuldmagts/brevstemmeblanket).
Jeg ønsker at deltage fysisk i generalforsamlingen og bestiller hermed adgangskort (Overvej venligst selskabets
anbefaling i relation til COVID-19-pandemien).
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.

FULDMAGT ELLER BREVSTEMME
Fuldmagts-/brevstemmeblanket til den ekstraordinære generalforsamling i Bang & Olufsen a/s onsdag den 3.
juni 2020 kl. 17.00 hos Gorrissen Federspiel Advokatpartnerselskab, Axeltorv 2, 1609 København V.

Navn og addresse:

Denne blanket returneres til:

E-mail/telefonnr.:

Computershare A/S
Lottenborgvej 26 D, 1. Sal
2800 Kgs. Lyngby

VP-kontonummer:
VP-kontonummeret er nødvendigt for, at vi kan identificere dig som aktionær.

Afgivelse af fuldmagt/brevstemme
Fuldmagt eller brevstemme kan tillige afgives elektronisk via aktionærportalen på vores hjemmeside https://investor.bangolufsen.com ved anvendelse af brugernavn og adgangskode eller NemID. Du kan også udfylde og indsende denne blanket
med post eller via e-mail til gf@computershare.dk. Sidste frist for afgivelse af fuldmagt er fredag den 29. maj 2020 kl. 23.59
og sidste frist for afgivelse af brevstemme er tirsdag den 2. juni 2020 kl. 16.00.
SÆT KUN ÉT KRYDS:
Jeg giver herved fuldmagt til formanden for bestyrelsen i Bang & Olufsen a/s, eller dennes stedfortræder, til at
stemme på mine/vores vegne på den ekstraordinære generalforsamling i overensstemmelse med bestyrelsens
anbefalinger.
Jeg giver herved fuldmagt til: _____________________________________________________________
Navn og adresse på tredjemand (Benyt venligst blokbogstaver)
_____________________________________________________________
Telefonnr. på tredjemand
til at stemme på mine/vores vegne på den ekstraordinære generalforsamling.

Jeg bestiller adgangskort til min fuldmægtigs rådgiver: _________________________________________________
Navn på rådgiver (Benyt venligst blokbogstaver)
________________________________________________________
Telefonnr. på rådgiver
Afkrydsningsfuldmagt: Nedenfor har jeg angivet, hvorledes jeg ønsker at formanden for bestyrelsen stemmer på mine
vegne på den ekstraordinære generalforsamling.
Brevstemme: Nedenfor har jeg angivet, hvorledes jeg ønsker at stemme på den ekstraordinære generalforsamling.
Bemærk, at brevstemmen ikke kan trækkes tilbage.

DAGSORDENSPUNKTER
Punkter på dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling den 3. juni 2020
(i forkortet form, det bemærkes, at den fulde dagsorden fremgår af indkaldelsen):

FOR

IMOD

UNDLAD

Bestyrelsens
anbefaling

Forslag fra bestyrelsen:
1.
2.
3.

Forslag om at nedsætte den nominelle værdi af selskabets aktier gennem en
kapitalnedsættelse. ........................................................................................................................
Forslag om at igangsætte en fortegningsemission ved at forhøje selskabets kapital med
fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer ......................................................................
Forslag om at slette de eksisterende bemyndigelser til at udstede nye aktier i vedtægternes
§ 4, stk. 4-7. .................................................................................................................................

Ved manglende angivelse af fuldmagts-/brevstemmetype, men ellers korrekt udfyldt blanket, vil blanketten blive betragtet
som en brevstemme.

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

For
For
For

Fuldmagt og brevstemme afgivet for forslagene nævnt ovenfor skal anses for at inkludere en stemme for alle betingelser
og/eller ændringer af sådanne forslag, som er støttet af bestyrelsen, inklusive de endelige betingelser for kapitalnedsættelsen
og kapitalforhøjelsen, der vil blive offentliggjort af selskabet forud for den ekstraordinære generalforsamling som nærmere
beskrevet i indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling.

_______________________________________________
Dato/underskrift

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

