H. Lundbeck A/S’ ordinære generalforsamling tirsdag den 26. marts 2019 kl. 10:00 på
selskabets adresse, Ottiliavej 9, 2500 Valby
Navn og adresse:______________________________
____________________________________________
____________________________________________

Denne blanket returneres til:
gf@computershare.dk
eller pr. brev til:
Computershare A/S
Lottenborgvej 26 D
2800 Kgs. Lyngby

VP-kontonummer:_____________________________
VP-kontonummer SKAL angives for at kunne identificere dig som aktionær.
VP-kontonummeret er som hovedregel det samme som dit depotnummer. I visse tilfælde består VP-kontonummeret
af dit depotnummer plus foranstillet identifikationsnummer på dit pengeinstitut. Er du i tvivl, kan du rette
henvendelse til dit pengeinstitut.

Bestilling af adgangskort
Adgangskort kan bestilles via investorportalen på www.lundbeck.com eller ved udfyldelse og indsendelse af denne
blanket.
Bemærk venligst, at adgangskort sendes via e-mail til den e-mailadresse, der er angivet i investorportalen ved
tilmeldingen. Adgangskortet skal forevises på generalforsamlingen enten elektronisk på smartphone/tablet eller
printet.
Aktionærer der har rekvireret adgangskort uden angivelse af e-mailadresse kan afhente adgangskortet ved
indgangen til generalforsamlingen mod fremvisning af gyldigt ID.
Stemmesedler vil blive udleveret ved indgangen til generalforsamlingen.
SÆT KRYDS:
Jeg ønsker at deltage i generalforsamlingen og bestiller hermed adgangskort.

Jeg ønsker samtidig at bestille adgangskort til en ledsager/rådgiver.
Navn:

(Benyt venligst blokbogstaver)

Jeg har en funktionsnedsættelse og ønsker assistance ved ankomst til receptionen.

Dato

Underskrift

Afgivelse af fuldmagt eller brevstemme
Udfyld venligst næste side. Fuldmagt eller brevstemme kan tillige afgives elektronisk via www.lundbeck.com ved
anvendelse af NemID eller brugernavn (depotnummer) samt adgangskode.

H. Lundbeck A/S og Computershare A/S er ikke ansvarlige for eventuelle forsinkelser ved fremsendelsen. Denne blanket skal
være Computershare A/S i hænde senest den 22. marts 2019, for brevstemme dog senest den 25. marts 2019 kl.
12:00 enten pr. e-mail: gf@computershare.dk, pr. fax 4546 0998 eller ved brev.

H. Lundbeck A/S’ ordinære generalforsamling tirsdag den 26. marts 2019 kl. 10:00
Navn og adresse:__________________________________________
______________________________________________________
VP-kontonummer:_________________________________________

Denne blanket returneres til:
gf@computershare.dk eller pr. brev til:
Computershare A/S
Lottenborgvej 26 D
2800 Kgs. Lyngby

Afgivelse af fuldmagt/brevstemme

Nedenfor har du mulighed for at afgive din brevstemme eller give trejdepart fuldmagt til at repræsentere dig på
generalforsamlingen.
Angiv typen ved kryds (sæt kun 1 kryds):
Jeg giver herved fuldmagt til formanden for bestyrelsen for H. Lundbeck A/S med substitutionsret (ret til
at indsætte stedfortræder) til at stemme på mine/vores vegne på generalforsamlingen i overensstemmelse
med bestyrelsens anbefalinger, som angivet nedenfor.
Jeg giver herved fuldmagt til: _____________________________________________________________
Navn og adresse (benyt venligst blokbogstaver)
til at give møde og stemme på mine/vores vegne på generalforsamlingen og bestiller hermed adgangskort på
dennes vegne. Hvis fuldmægtigen ønsker at medbringe en rådgiver, skal der også bestilles adgangskort til
denne. Jeg bestiller hermed adgangskort til fuldmægtigens rådgiver.
Navn på fuldmægtigens rådgiver:

__________________

Afkrydsningsfuldmagt. Nedenunder har jeg angivet, hvorledes jeg ønsker at stemme på generalforsamlingen.
Bemærk, at denne fuldmagt kun vil blive anvendt, hvis der fra anden side begæres afstemning om
dagsordenspunkterne.
Brevstemme. Nedenunder har jeg angivet, hvorledes jeg ønsker at stemme på generalforsamlingen.
Bemærk, at brevstemmen ikke kan trækkes tilbage, og at den tillige vil blive brugt i tilfælde af ændringsforslag
til dagsordenpunkterne. Brevstemme skal være afgivet senest den 25. marts 2019 kl. 12:00.
Beslutninger i henhold til dagsorden for generalforsamlingen tirsdag den 26.
marts 2019 (i forkortet form, det bemærkes, at den fulde dagsorden fremgår
af indkaldelsen):
1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse .......................................................
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til
den godkendte årsrapport ................................................................................
4. Valg af bestyrelse:
Genvalg af Lars Søren Rasmussen.....................................................................
Genvalg af Lene Skole-Sørensen .......................................................................
Genvalg af Lars Erik Holmqvist .........................................................................
Genvalg af Jeffrey Berkowitz ............................................................................
Genvalg af Henrik Andersen .............................................................................
Genvalg af Jeremy Max Levin ...........................................................................
5. Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for det indeværende regnskabsår .....................
6. Valg af én eller to statsutoriserede revisorer. Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab ....................................................................
7. Eventuelle forslag fra aktionærer eller bestyrelse:
7.1 Forslag fra bestyrelsen om at bemyndige bestyrelsen til at lade selskabet
erhverve egne aktier............................................................................
7.2 Forslag fra bestyrelsen om godkendelse af ændring af vederlagsretningslinjerne
for bestyrelse og direktion .....................................................................
7.3 Forslag fra betyrelsen om at fjerne aldersbegrænsningen for
bestyrelsesmedlemmer og dermed ændre paragraf 5.1 i selskabets vedtægter .... .
7.4 Forslag fra aktionæren Kritiske Aktionærer (en forening) om, at hvis forrentningen
af egenkapitalen i selskabet overstiger 7%, skal selskabet nedsætte priserne på
den medicin, som selskabet sælger .....................................................................
7.5 Forslag fra bestyrelsen om at bemyndige generalforsamlingens dirigent til at
anmelde de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger til
Erhvervsstyrelsen .............................................................................................
8. Eventuelt (der kan ikke stemmes herom)
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Ved manglende angivelse af typen, fuldmagt eller brevstemme, men ellers korrekt udfyldt afkrydsning, vil blanketten blive
betragtet som en brevstemme.

Dato

Underskrift

H. Lundbeck A/S og Computershare A/S er ikke ansvarlige for eventuelle forsinkelser ved fremsendelsen. Denne blanket skal
være Computershare A/S i hænde senest den 22. marts 2019, for brevstemme dog senest den 25. marts 2019 kl.
12:00 enten pr. e-mail: gf@computershare.dk, pr. fax 4546 0998 eller ved brev.

