
FULDMAGT 

Undertegnede 

Navn       

Adresse       

Postnummer og by       

Land       

 

Bemyndiger hermed Claus Olesen, CEO hos Initiator Pharma A/S, til med fuld 

substitutionsret at give møde for og stemme på mine/vore aktier på Selskabets 

ordinære generalforsamling den 25. maj 2018.  

 

Jeg/vi har nedenfor angivet, hvorledes stemmerne ønskes afgivet og bemyndiger og 

instruerer Claus Olesen til at stemme i overensstemmelse hermed. Jeg/vi er 

indforsta ̊et med, at fuldmagten i tilfælde af manglende afkrydsning vil blive anvendt 

til at stemme eller til at undlade dette efter fuldmægtigens frie skøn.  

 

Stemmebetingede dagsordenpunkter          For     Imod 

1. Godkendelse af årsrapporten    

2. Anvendelse af overskud eller dækning af underskud 

i henhold til den godkendte årsrapport  

  

3. Valg af medlemmer til bestyrelsen (genvalg af den 

nuværende bestyrelse) 

  

4. Valg af revisor (genvalg af Deloitte)   

5. Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til at 

forhøje Selskabets kapital ved indskud af kontanter, 

ved indskud af andre værdier end kontanter, ved 

udstedelse af tegningsretter (warrants) eller 

konvertible gældsbreve (fornyelse og ændring af 

pkt. 4a i vedtægterne, således at bemyndigelsen 

svarer til 10% af antallet af udstedte aktier i 

Selskabet pr. generalforsamlingsdatoen). 

  

6. Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til 

gennemførelse af warrantprogram rettet mod  

ledelsen, medarbejdere, bestyrelsesmedlemmer, 

konsulenter og andre med tilknytning til Selskabet 

(nyt pkt. 4g i vedtægterne, således at således at 

  



bemyndigelsen sammenlagt med de warrants, der 

allerede er udstedt i henhold til vedtægternes pkt. 

4c, svarer til 5% af antallet af udstedte aktier i 

Selskabet pr. generalforsamlingsdatoen).  

7. Forslag om vedtagelse af reviderede retningslinjer 

for incitamentsaflønning af selskabets ledelse 

(revideret pkt. 4d i vedtægterne). 

  

8. Forslag om generalforsamlingens godkendelse af 

aflønning til bestyrelsen. 

  

9. Forslag om ændring af vedtægternes 7, 1. sætning 

(sted for afholdelse af generalforsamling). 

  

 

 

Dat0: / 2018 

____________________ 

Aktionær 

 

____________________ 

(Underskrift) 

 

Blanketten sendes til Claus Olesen, ATT: Claus Olesen (mail: 

ceo@initiatorpharma.com), sa ̊ledes at den er kommet frem senest den 22. maj 2018.  

 


