
UNDERTEGNEDE

Aktionærens navn:

Adresse:

Postnr. og by:

Depot-/VP-referencenr.:

Afgiver hermed følgende fuldmagt til den indkaldte ordinære generalforsamling i Impero A/S torsdag den 21.
april 2022 kl. 16.00 i henhold til nedenstående:

Sæt venligst kryds i rubrikkerne ”FOR”, ”IMOD” eller ”UNDLAD” for at angive, hvorledes stemmerne ønskes
afgivet, eller brevstem direkte på www.vp.dk/gf eller på www.impero.com/investors.
Brevstemmen kan ikke tilbagekaldes.
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Impero A/S’ ordinære generalforsamling torsdag d. 21. april 2022 kl. 16.00.
Den ordinære generalforsamling afholdes digitalt.

Brevstemme

DAGSORDENPUNKTER FOR IMOD UNDLAD Bestyrelsens
anbefaling(Den fulde dagsorden fremgår af indkaldelsen)

FOR3. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning
til godkendelse.

4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af
underskud i henhold til den godkendte årsrapport.

5. Valg af bestyrelse
a. Jørgen Vilhelm Løvenørn Bardenfleth (genvalg)

b. Sten Tore Sanberg Davidsen (genvalg)

c. Carsten Gerner (genvalg)

d. Line Køhler Ljungdahl (genvalg)

e. Jørn Gregersen Grove (genvalg)

FOR

FOR

FOR

FOR

FOR

FOR

f. Helen Agering (nyvalg) FOR

Fortsættes på næste side



DAGSORDENPUNKTER - fortsat FOR IMOD UNDLAD Bestyrelsens
anbefaling(Den fulde dagsorden fremgår af indkaldelsen)

6. Valg af revisor,Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

7. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller aktionærerne

a. Forslag om udarbejdelse af Selskabets årsrapport
på engelsk

FOR

FOR

FORb. Forslag omændring af Selskabets vedtægter vedrørende
sted for afholdelse af generalforsamling

FORc. Forslag om at slette tidligeremeddelte bemyndigelse til
bestyrelsen til at forhøje aktiekapitalen i Selskabet, jf.
vedtægternes pkt. 3.1 og 3.2

FORd. Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til at forhøje
aktiekapitalen i Selskabet med fortegningsret for
Selskabets eksisterende aktionærer

FORe. Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til at forhøje
aktiekapitalen i Selskabet til markedskurs og uden
fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer

f. Fælles for bemyndigelserne omtalt under indkaldelsens
pkt. 7D og 7E

FORg. Forslag om bemyndigelse af bestyrelsen til udstedelse af
warrants samt foretagelse af den dermed forbundne
kapitalforhøjelse

FORh. Forslag om tildeling af warrants til visse bestyrelses-
medlemmer samt bemyldigelse til bestyrelsen til
foretagelse af den dermed forbundne kapitalforhøjelse

FORi. Forslag om fastsættelse af bestyrelsens honorar for valg-
perioden 2022/2023

UnderskriftDato

2 0 2 2

Såfremt brevstemmen alene dateres og underskrives, betragtes fuldmagten som afgivet i overensstemmelse
med bestyrelsens anbefaling som anført i skemaet ovenfor.

Brevstemmen gælder aktier, som undertegnede besidder på registreringsdatoen, opgjort på baggrund af selskabets
ejerbog samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget, men endnu ikke indført i ejerbogen. Denne
blanketside kan kun bruges til at afgive brevstemme.
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Denne brevstemme skal være EURONEXT SECURITIES, Nicolai Eigtveds Gade 8, 1402 København K i hænde senest mandag d. 19. april kl. 10.00 enten påmail
vp_vpinvestor@euronext.com eller ved at returnere denne blanket. Afgivelse af brevstemme kan tillige ske på EURONEXT SECURITIES’ hjemmeside:
www.vp.dk/gf eller investor@impero.com.


