FULDMAGT/BREVSTEMMEBLANKET
Ordinær generalforsamling i Scandion Oncology A/S ("Scandion Oncology" eller "Selskabet")
den 26. maj 2021, kl. 15.00 på selskabets adresse: Fruebjergvej 3, 2100 København Ø, Danmark
Aktionærens navn:
Adresse:
Postnr. og by:
Undertegnede afgiver hermed fuldmagt eller aflægger brevstemme på den ordinære generalforsamling i Scandion
Oncology A/S til afholdelse den 26. maj 2021 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*

3.

Fremlæggelse af den reviderede årsrapport for 2020 til
godkendelse







FOR







FOR







FOR

4.

Decharge til bestyrelse og direktion

5.

Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af
underskud i henhold til den godkendte årsrapport for
2020

6.

Valg af revisor



◼



FOR*

7.

Forslag om bemyndigelse til forhøjelse af
selskabskapitalen







FOR







FOR







FOR

10. Forslag om at ændre punkt 6.4 i Selskabs vedtægter ved
at medtage at der træffes beslutning om decharge







FOR

11. Forslag om at ændre punkt 9.1 i Selskabs vedtægter
angående størrelsen af bestyrelsen







FOR

8.

9.

Forslag om bemyndigelse til udstedelse af
tegningsoptioner (warrants) og den dertil hørende
kapitalforhøjelse
Forslag om at ændre vilkår for eksisterende
tegningsoptioner (warrants) til Selskabets direktør og
medarbejdere

12. Valg af medlemmer til bestyrelsen:
A) Genvalg af Peter Høngaard Andersen
B) Genvalg af Jørgen Bardenfleth
C) Genvalg af Carl Borrebaeck
D) Genvalg af Bo Rode Hansen
E) Genvalg af Thomas Feldthus
F) Genvalg af Christian Vinding Thomsen
G) Nyvalg af Martin Møller
13. Forslag om at opdatere Selskabets vedtægter som en
konsekvens af Selskabets notering på Nasdaq First
North Growth Market
14. Godkendelse af nyt bestyrelsesvederlag









◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼









FOR*
FOR*
FOR*
FOR*
FOR*
FOR*
FOR*







FOR







FOR

* Ved personvalg (valg af dirigent (pkt. 1), revisor (pkt. 5) og af medlemmer til bestyrelsen (pkt. 11)) kan der alene stemmes for
de opstillede kandidater eller for alternative kandidater, der måtte blive opstillet til de pågældende hverv. Fuldmagtsblanketten
giver derfor ikke mulighed for at stemme imod de opstillede kandidater.

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 ordinære 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 19. maj 2021. 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 CFO Carit Jacques Andersen, e-mail: cja@scandiononcology.com, således at
den er fremkommet senest den 25. maj 2021 kl. 10.00.
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