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BESTILLING AF ADGANGSKORT 
 

Ordinær generalforsamling i Topsil Semiconductor Materials A/S afholdes mandag den 22. april 2013 kl. 10.00  
hos Topsil Semiconductor Materials A/S, Siliciumvej 1, 3600 Frederikssund. 
 
  
Aktionærens navn: _______________________________________________________________ 
 (blokbogstaver) 
 
Adresse: _______________________________________________________________ 
 
Postnummer & by: _______________________________________________________________ 
 
VP-depot: ____________________________Antal aktier: ________________________ 
 
Dato:  ___________________________Telefon: ____________________________ 
 
 
 
  

Ønsker adgangskort med stemmesedler til den ordinære generalforsamling 
 

Ønsker adgangskort til en ledsager/rådgiver: ___________________________________ 
    (blokbogstaver) 
 
  
 
   
 
Denne tilmeldingsblanket – eventuelt med fuldmagtsblanketten på side 2 - fremsendes til selskabets adresse, Silici-
umvej 1, 3600 Frederikssund eller indscannet til investor@topsil.com. Bestilling af adgangskort skal være Topsil i 
hænde senest torsdag den 18. april 2013 kl. 23.59. Adgangskort kan også bestilles ved henvendelse til Topsil på tlf. 
47365600. 
 
Topsil påtager sig ikke ansvar for forsinkelser eller fejl i forbindelse med postvæsenets ekspeditionstid. Det kan evt. 
aftales, at adgangskort afhentes ved indgangen til generalforsamlingen. 
 
Bemærk, at adgangskort først bliver sendt efter registreringsdatoen, som ligger én uge før general-

forsamlingens afholdelse. 

 
Hvis du ikke ønsker eller er forhindret i at deltage på generalforsamlingen, kan du afgive fuldmagt eller brevstemme 
ved at udfylde blanketterne på side 2-3. Husk at underskrive og datere blanketten. 
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FULDMAGTS- OG BREVSTEMMEBLANKET 
 

Til ordinær generalforsamling i Topsil Semiconductor Materials A/S mandag den 22. april 2013 kl. 10.00 hos Topsil 
Semiconductor Materials A/S giver: 
 
  
Aktionærens navn: _______________________________________________________________ 
 (blokbogstaver) 
 
Adresse: _______________________________________________________________ 
 
Postnummer & by: _______________________________________________________________ 
 
VP-depot: ____________________________Antal aktier: ________________________ 
 
Telefon:  ____________________________ 
 
 
hermed fuldmagt til at møde og stemme, alternativt afgive brevstemme, i henhold til nedenstående (sæt venligst 
kryds i en af rubrikkerne A) til E): 
 

 
A) Fuldmagt til bestyrelsesformanden 
 Fuldmagt gives til bestyrelsesformanden med substitutionsret (ret til at indsætte sted-

fortræder) til at stemme på mine/vores vegne i overensstemmelse med bestyrel-
sens/bestyrelsesformandens anbefalinger, som anført på side 3. 

  
B) Fuldmagt gives til bestyrelsen  
 Fuldmagt gives til bestyrelsen med substitutionsret (ret til at indsætte stedfortræder) til 

at stemme på mine/vores vegne i overensstemmelse med bestyrel-
sens/bestyrelsesformandens anbefalinger, som anført på side 3. 

  
C) Afkrydsningsfuldmagt til bestyrelsen (med substitutionsret) 
 Afkrydsningsfuldmagt gives til bestyrelsen med substitutionsret (ret til at indsætte sted-

fortræder) til at stemme på mine/vores vegne i overensstemmelse med afkrydsningen 
side 3. Sæt kryds i felterne ”for”, ”imod” eller ”undlad” på side 3. 

  
D) Fuldmagt til tredjemand 
 Fuldmagt gives til:               __________________________________________________ 
                                                (fuldmægtiges navn og adresse – blokbogstaver) 
  
 Husk at vedlægge bestilling af adgangskort til fuldmægtig. 
  
E) Brevstemme 
 kryds i felterne ”for”, ”imod” eller ”undlad” på side 3. 

 
 
Såfremt fuldmagts- eller brevstemmeblanketten alene dateres og underskrives, betragtes fuldmagten som afgivet i 
overensstemmelse med bestyrelsens/bestyrelsesformandens anbefalinger anført på side 3. 
 
 
Dato: __________________________ ________________________________________ 
     Underskrift 
 
Denne daterede og underskrevne fuldmagts- og brevstemmeblanket skal være Topsil Semiconductor Materials A/S, 
Siliciumvej 1, 3600 Frederikssund, i hænde senest torsdag den 18. april 2013 kl. 23.59 for fuldmagter og mandag den 
22. april 2013 kl. 10.00 for brevstemmer. Det kan ske enten pr. brev eller indscannet til investor@topsil.com 
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Aktionærens navn: _______________________________________________________________ 
 (blokbogstaver) 
 
Adresse: _______________________________________________________________ 
 
Postnummer & by: _______________________________________________________________ 
 
VP-depot: ____________________________Antal aktier: ________________________ 
 
Telefon:  ____________________________ 
 
 

Punkter på dagsordenen for den ordinære generalforsamling mandag den 22. 

april 2013 (i forkortet form, den fulde dagsorden fremgår af indkaldelsen) FOR UNDLAD IMOD 

Bestyrelsens 

anbefaling 

1. Ledelsens beretning  (der kan ikke stemmes herom)  

2.  Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse    FOR  

3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab    FOR  

4. Godkendelse af ledelsens vederlag for 2013    FOR 

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 

5.1. Genvalg af Jens Borelli-Kjær    FOR 

5.2. Genvalg af Eivind Dam Jensen    FOR 

5.3. Genvalg af Jørgen Frost    FOR 

5.4. Genvalg af Michael Hedegaard Lyng    FOR 

6. Valg af revisor, Genvalg af Deloitte Revisionspartnerselskab    FOR 

7. Bemyndigelse til bestyrelsen til at erhverve egne aktier    FOR 

8. Bestyrelsens forslag om vedtægtsændringer og bemyndigelse til dirigenten     

8.1. Bestyrelsens forslag om udvidelse af formålsparagraffen til også at om-
fatte drift, udvikling og salg af ejendomsselskabet Cemat70 S.A. 

   FOR  

 

8.2. Bestyrelsens anmodning om bemyndigelser til inden den 22. april 2018 
at forhøje aktiekapitalen ved nytegning af op til 200 mio. stk. nye akti-
er, henholdsvis med og uden fortegningsret for de eksisterende aktio-
nærer 

   FOR 

 
 

8.3. Bestyrelsens forslag om bemyndigelse til inden 25. april 2017 at udste-
de warrants til ledende medarbejdere i koncernen med ret til at tegne 
op til 40 mio. stk. aktier 

   FOR 

8.4. Bestyrelsens forslag om ændring af vedtægternes punkt 8.1 nr. 7, så 
det afspejler selskabslovens krav og selskabets hidtidige praksis 

   FOR 

8.5. Bestyrelsens forslag om enkelte tilpasninger og præciseringer i vedtæg-
terne 

   FOR 

8.6. Bemyndigelse til dirigenten til at foretage redaktionelle ændringer og 
anmeldelse til Erhvervsstyrelsen 

   FOR 

9. Eventuelt (der kan ikke stemmes herom)  

 
Såfremt fuldmagts- eller brevstemmeblanketten alene dateres og underskrives, betragtes fuldmagten som afgivet i overensstem-
melse med bestyrelsens/bestyrelsesformandens anbefalinger anført på side 3. 
 
 
Dato: __________________________ ________________________________________ 
     Underskrift 
Denne daterede og underskrevne fuldmagts- og brevstemmeblanket skal være Topsil Semiconductor Materials A/S, Siliciumvej 1, 
3600 Frederikssund, i hænde senest torsdag den 18. april 2013 kl. 23.59 for fuldmagter og mandag den 22. april 2013 kl. 10.00 for 
brevstemmer. Det kan ske enten pr. brev eller indscannet til investor@topsil.com  
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