Sendes til:
Topsil Semiconductor Materials A/S
3600 Frederikssund

BESTILLING AF ADGANGSKORT
til ordinær generalforsamling i Topsil Semiconductor Materials A/S
torsdag den 14. april 2011 kl. 10.00
hos Advokatfirma Plesner, Amerika Plads 37, 2100 Copenhagen Ø
Tilsend adgangskort til aktionær. Telefonnummer i tilfælde af tvivl: __________________
Tilsend adgangskort til aktionær med rådgiver
(rådgivers navn) …………………………………………………….. Dato: ……………………………..
(benyt venligst blokbogstaver)

……………………………………………………………………..….. ……………………………………
(aktionærens navn med blokbogstaver) (underskrift)

…………………………………………………………………………………….
(adresse)

Nominel og noteret aktiebeholdning: DKK …………………

VP-Depot: ……………………………..

Undertegnede kan ikke møde på generalforsamlingen, men ønsker at give følgende:

FULDMAGT
Jeg giver bestyrelsesformand Jens Borelli-Kjær fuldmagt til:
Jeg giver (Fuldmægtigens navn)

_________________________________________

(adresse)

_________________________________________ fuldmagt til
(skriv venligst navn og adresse med blokbogstaver)

at møde og stemme på mine vegne for de aktier ___________ stk., der er noteret i aktiebogen for Topsil Semiconductor
Materials A/S, på den ordinære generalforsamling i selskabet torsdag den 14. april 2011. Ved afkrydsning på næste side
kan angives, hvorledes fuldmagten skal udnyttes. Er der ikke givet instruks afgør befuldmægtigede, hvorledes der skal
stemmes.
……………………………………………., den …………………………………………. 2011
(sted)
………………………………………………………………………………………………
(aktionærens underskrift)

Nominel og noteret aktiebeholdning: DKK …………………

VP-Depot: ……………………………..

Bestilling af adgangskort og stemmeseddel kan ske ved at returnere denne blanket til selskabets adresse pr. brev, fax eller indscannet til investor@topsil.com. Bestilling af adgangskort skal være Topsil i hænde senest mandag den 11. april 2011.
Selskabet påtager sig ikke ansvar for postvæsenets ekspeditionstid. Det kan evt. aftales, at adgangskort afhentes ved indgangen til
generalforsamlingen.

Stemmeafgivning ved fuldmagt:

Punkt
2.

Emne
Godkendelse af den reviderede årsrapport 2010
Godkendelse af bestyrelsens vederlag

3.
4.

Bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud, i henhold til den godkendte årsrapport, herunder udbytte til aktionærerne
Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Jens Borelli-Kjær
Eivind Dam Jensen
Jørgen Frost
Michael Hedegaard Lyng

5.

Valg af revisor
Deloitte, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

6.

Bemyndigelse til bestyrelsen til at erhverve egne aktier

7.
8

Bestyrelsens forslag om godkendelse af vederlagspolitik for bestyrelse
og direktion.
Bestyrelsens forslag om gennemførsel af reverse aktiesplit

9

Bestyrelsens forslag om vedtægtsændringer

9.1

Aldersgrænse for bestyrelsesmedlemmer på 70 år

9.2

Godkendelse af bestyrelsens vederlag tilføjes den faste dagsorden for
den ordinære generalforsamling
Bemyndigelse til dirigenten til at foretage vedtægtsændringer og anmelde til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

9.3

FOR

IMOD

