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                                      FULDMAGT / BREVSTEMME 
Til Mdundo.com A/S’ ordinære generalforsamling tirsdag den 26. oktober 2021 

Undertegnede afgiver hermed følgende fuldmagt/brevstemme: 
 
Navn:______________________________________ 
VP-reference: __________________________          Antal stemmer:  _________________________________  

 
Sæt venligst kryds i rubrik A), B), C) eller D) : 
 
A) ¨ Fuldmagt gives til navngiven tredjemand:   _________________________________________________________ 

Oplys fuldmægtigens navn og adresse (BLOKBOGSTAVER) 
eller   

B) ¨ Fuldmagt gives til bestyrelsen (med substitutionsret) til at møde og stemme i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling, som 
anført i skemaet nedenfor. 

eller   

C) ¨ Afkrydsningsfuldmagt gives til bestyrelsen (med substitutionsret) til at møde og stemme i overensstemmelse med afkrydsningen i 
skemaet nedenfor. Sæt venligst kryds i rubrikkerne” FOR”,” IMOD” eller” UNDLAD”. 

eller   

D) ¨ Brevstemme gives i overensstemmelse med afkrydsningen i skemaet nedenfor. Sæt venligst kryds i rubrikkerne  
”FOR”, ”IMOD” eller ”UNDLAD”. Brevstemmen kan ikke tilbagekaldes. 

   

(den fulde dagsorden fremgår af indkaldelsen) FOR IMOD UNDLAD Bestyrelsens 
anbefaling 

3. Godkendelse af årsrapport for 2021 ................................................................................  ¨ ¨ ¨ FOR 
4. Godkendelse af bestyrelsens vederlag ............................................................................  ¨ ¨ ¨ FOR 
5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte 
årsrapport ............................................................................................................................  

 
¨ 

 
¨ 

 
¨ FOR 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen 
Formand Jesper Drescher………………………………………………………….. ¨ ¨ ¨ FOR 
Jakob Sode Ellehauge .......................................................................................  ¨ ¨ ¨ FOR 

                 Kris Senanu ........................................................................................................  ¨ ¨ ¨ FOR 
                 Joseph Hundah ...................................................................................................  ¨ ¨ ¨ FOR 
 
7. Valg af revisor (Bestyrelsen foreslår genvalg af GRANT 
THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB) ...........................  ¨ ¨ ¨ FOR   

Såfremt blanketten alene dateres og underskrives, betragtes den som brevstemme til at stemme i overensstemmelse med bestyrelsens 
anbefaling som anført i skemaet ovenfor.  
 
Fuldmagten gælder for alle emner, der bliver behandlet på den ordinære generalforsamling. Hvis der fremsættes nye forslag til afstemning, herunder ændringsforslag eller 
til valg til bestyrelse eller revision, der ikke fremgår af dagsordenen, vil fuldmagtshaveren på fuldmagtsgivers vegne stemme efter sin overbevisning.  
Brevstemme vil blive taget i betragtning, hvis et nyt forslag i det væsentligste er det samme som det originale forslag. 
 

Blanketten skal i dateret og underskrevet stand være Mdundo.com A/S i hænde senest tirsdag den 19. oktober 2021 kl. 23:59 for både fuldmagt og 
brevstemmer. Blanketten skal sendes elektronisk til ir@mdundo.com . 
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