
 

Brevstemmen skal være Computershare A/S, Lottenborgvej 26D. 2800 Kgs. Lyngby Denmark i hænde senest fredag 
den 24. februar 2023 kl. 23.59.  
Afgivelse af brevstemme kan også ske på Computershare A/S’ hjemmeside: www.computershare.dk eller selskabets 
hjemmeside: investors.novozymes.com senest fredag den 24. februar 2023 kl. 23.59. 

 

 
BREVSTEMME 

 

til Novozymes A/S’ ordinære generalforsamling torsdag den 2. marts 2023 kl. 16.00 

 

Undertegnede afgiver hermed følgende brevstemme:  
 
 

Dagsorden  FOR IMOD UNDLAD  Bestyrelsens 

(den fulde dagsorden fremgår af indkaldelsen)          anbefaling 

1)   Bestyrelsens beretning (er ikke til afstemning)  ◼ ◼ ◼ - 

2)   Fremlæggelse og godkendelse af revideret  

       Årsrapport for 2022     FOR 

3)   Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den  

       godkendte årsrapport     FOR 

4)   Fremlæggelse af og vejledende afstemning om  

       vederlagsrapporten for 2022                                                 FOR 
5) Godkendelse af bestyrelsens vederlag i 2023     FOR 

6)   Valg af formand  

       a) Valg af Cornelis (Cees) de Jong   ◼  FOR 

7)   Valg af næstformand  

       a) Valg af Kim Stratton   ◼  FOR 

8)   Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer 

      a) Genvalg af Heine Dalsgaard   ◼  FOR 

      b) Genvalg af Sharon James   ◼  FOR 

  c) Genvalg af Kasim Kutay   ◼  FOR  

  d) Genvalg af Morten Otto Alexander Sommer   ◼  FOR  
9)   Valg af revisor  

       a) Genvalg af PwC   ◼  FOR 

10)  Forslag fra bestyrelsen 

  a) Fornyelse af bestyrelsens bemyndigelse til at foretage 

      kapitalforhøjelser     FOR 

   b) Bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier     FOR 

   c) Bemyndigelse til udlodning af ekstraordinært udbytte          FOR 

   d) Skadesløsholdelse af bestyrelse og direktion                       FOR 

       e) Ændring af vederlagspolitikken                                          FOR 

       f) Bemyndigelse til dirigenten     FOR 

 

Såfremt brevstemmen alene dateres og underskrives eller kun udfyldes delvist, betragtes den som en brev-
stemme i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling som anført i skemaet oven for. Brevstemmen vil 
blive taget i betragtning, hvis et nyt eller ændret forslag efter bestyrelsens rimelige skøn i al væsentlighed er 
det samme som det oprindelige forslag. 

Brevstemmen gælder det antal aktier, som undertegnede besidder pr. registreringsdatoen. Aktiebesiddelsen opgøres på 
baggrund af notering i selskabets ejerbog samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget, men som 
endnu ikke er indført i ejerbogen.  

Navnenotering skal foretages senest pr. registreringsdatoen torsdag den 23. februar 2023 kl. 23.59. 

Når selskabet har modtaget ovennævnte brevstemme, kan stemmen ikke tilbagekaldes. 

 

Dato:  _____________________  Aktionærens navn: ____________________________________________  

  Adresse:  _____________________________________________  

  Postnr. og by:  _____________________________________________  

VP-referencenr.:  _____________________________________________  

  Underskrift:  _____________________________________________  

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.computershare.dk%2F&data=04%7C01%7CLZR%40novozymes.com%7Cea7edd2d30204a29b9e508d9e49a40aa%7C43d5f49ee03a4d22a2285684196bb001%7C0%7C0%7C637792173457769669%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=1%2B%2Bz4c3FhXmgymCOGE50G3PGqagAvl7RCjjzjG34B6o%3D&reserved=0
https://investors.novozymes.com/investors/default.aspx

