28 October 2020
FULDMAGT/BREVSTEMMEBLANKET
Ekstraordinær generalforsamling i Scandion Oncology A/S ("Scandion Oncology" eller "Selskabet") den 13.
november 2020, kl. 14.00
på Fruebjergvej 3, 2100 København Ø, Danmark
Aktionærens navn:
Adresse:
Postnr. og by:
Undertegnede afgiver hermed fuldmagt eller aflægger brevstemme på den ekstraordinære generalforsamling i Scandion
Oncology til afholdelse den 13. november 2020 i overensstemmelse med nedenstående:
Venligst afkryds den relevante boks A), B), C) eller D). Bemærk venligst, at det kun er muligt enten at give
fuldmagt eller brevstemme:
A) 

Fuldmagt gives til følgende navngivne tredjemand:
_______________________________________________________
Navn og adresse på fuldmægtigen (BLOKBOGSTAVER)

B) 

Fuldmagt gives til bestyrelsen (med substitutionsret) til at stemme i overensstemmelse med bestyrelsens
anbefalinger som fremgår nedenfor.

C) 

Fuldmagt gives til bestyrelsen (med substitutionsret) til at stemme i overensstemmelse med de instruktioner,
der fremgår nedenfor. Afkryds venligst "FOR", "IMOD" eller "AFSTÅR" for at indikere dine instruktioner.

D) 

Brevstemme afgives i overensstemmelse med instruktionerne nedenfor. Afkryds venligst "FOR", "IMOD",
"AFSTÅR" for at indikere dine instruktioner. Brevstemmer er uigenkaldelige.

Punkter på dagsordenen

(den fulde dagsorden fremgår af indkaldelsen til
generalforsamlingen)

FOR

IMOD

AFSTÅR

Bestyrelsens
anbefaling

1.

Valg af dirigent……………………………………………………………….







FOR

2.

Forslag om at bemyndige bestyrelsen til at forhøje
Selskabets aktiekapital med fortegningsret…………………







FOR

3.

Orientering om endelig fordeling af warrants……………….

N/A

N/A

N/A

N/A

4.

Godkendelse af bemyndigelse til dirigenten…………………..







FOR

En formular, der kun er dateret og underskrevet, betragtes som en fuldmagt til bestyrelsen til at stemme i
overensstemmelse med bestyrelsens anbefalinger, som de fremgår ovenfor.
Fuldmagten angår alle emner, der behandles på den ekstraordinære generalforsamling. Hvis nye forslag præsenteres på
generalforsamlingen og sættes til afstemning, herunder ændringsforslag, skal den befuldmægtigede stemme i
overensstemmelse med sine egne overbevisninger. Fuldmagten/brevstemmen gælder det antal aktier, som undertegnede
ejede pr. registreringsdatoen, den 6. november 2020. Aktiebeholdningen beregnes på basis af registreringerne i
Selskabets ejerbog samt meddelelse om ejerskab, der er modtaget af Selskabet, men endnu ikke registreret i Selskabets
ejerbog.
Denne fuldmagt/brevstemme skal sendes til Carit Jacques Andersen, e-mail: cja@scandiononcology.com, således at den
er fremkommet senest den 12. november 2020 kl. 10.00.
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