FULLMAKT
Undertecknad
Namn
Adress
Postnummer och ort
Land
Härmed bemyndigas Claus Olesen, CEO hos Initiator Pharma A/S (”ombudet”),
att delta och rösta för mina aktier på Initiator Pharma A/S årsstämma den 25
maj 2018.
Jag har instruerat ombudet att rösta i enlighet med nedan med kryss.
Fullmakten är endast giltig vid omröstning avseende nedanstående
dagordningspunkt(er).
Jag är medveten om att för det fall jag inte markerat med kryss nedan hur jag
vill att ombudet ska rösta, får ombudet rösta på eget initiativ.
Dagordning för den årsstämman:
Dagordningspunkt

1. Godkän nande av årsrapporten
2.

Disposition av vinst eller täckande av för lust
enligt den faststäl lda år srapporten.

3.

Val av styrelsemedlemmar. (Omval av sittande
styrelse)

4.

Omval av nuvarande revisor (Deloitte)

5.

För slag om att ge styrelsen bemyndigande att
ök a för etagets kapital genom tillskott av
kontanta medel, genom tillskott av andra
vär den än kontanta medel, genom utfär dande
av
teckningsoptioner
(warrants)
eller
konvertibla skuldebrev (förnyelse och ändring
av punkt 4a i stadgarna, så att bemyndigandet
motsvarar 10 % av utställda aktier i företaget

För

Emot

per bolagsstämmans datum).
6.

7.

För slag om att ge styrelsen bemyndigande att
genomför a warrantprogram, riktat mot
ledning, medarbetare, styrelsemedlemmar,
konsulter och andra med anknytning till
för etaget (ny punkt 4g i stadgarna, så att ett
sådant bemyndigande sammanlagt med de
teckningsoptioner som redan utfärdats i
enlighet med punkt 4c i stadgarna, motsvarar
5 % av antalet utställda aktier i företaget per
bolagsstämmans datum).
För slag om antagande av reviderade riktlinjer
för incitamentavlön ing av för etagets ledning
(reviderad punkt 4d i stadgarna).

8.

För slag om bolagsstämmans godkän nande av
avlön ing av styrelsen.

9.

Förslag om ändring av 7, första meningen i
stadgarna (plats för bolagsstämman).

Datum:

/

2018

____________________
Namn
____________________
Namnförtydligande

Blanketten skickas till Claus Olesen, ATT: Claus Olesen (mail:
ceo@initiatorpharma.com), senast den 22 maj 2018.

