
 

Bemærk, at hverken Happy Helper A/S eller Computershare A/S er ansvarlige for eventuelle forsinkelser ved fremsendelsen. Denne blanket skal være 
Computershare A/S  i hænde senest torsdag den 10.december 2020 kl. 23.59 - dog senest fredag den 11.december 2020  kl. 16.00 ved afgivelse af 
brevstemme - enten pr. e-mail til gf@computershare.dk eller ved at returnere blanketten til Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 1. sal, 2800 Kgs. 
Lyngby.  

 
Happy Helper A/S afholder ordinær generalforsamling mandag den 14. december 2020 kl. 09.30 på 
selskabets adresse, Gammel Kongevej 1, 4. tv, 1610 København.  
 
Afgivelse af fuldmagt/brevstemmer 
Hvis du ikke ønsker eller er forhindret i at deltage på generalforsamlingen, har du mulighed for at afgive brevstemme eller give en 
anden fuldmagt til at repræsentere dig på generalforsamlingen.  
 
SÆT KUN ÉT KRYDS: 

 Jeg giver herved fuldmagt til formanden for bestyrelsen for Happy Helper A/S med substitutionsret til at stemme på 
mine/vores vegne på generalforsamlingen, i overensstemmelse med bestyrelsens anbefalinger, som angivet nedenfor. 

 
 Jeg giver herved fuldmagt til følgende tredjemand: 

   Navn og adresse (benyt venligst blokbogstaver) 
 til at give møde og stemme på mine/vores vegne på generalforsamlingen.  
 
  Jeg bestiller adgangskort til rådgiver for fuldmagtshaver: 
 
   Navn og adresse (benyt venligst blokbogstaver) 

 Afkrydsningsfuldmagt: I skemaet nedenfor har jeg angivet, hvorledes jeg ønsker, at formanden for bestyrelsen skal stemme 
på mine vegne på generalforsamlingen.  

 
 Brevstemme: I skemaet nedenfor har jeg angivet, hvorledes jeg ønsker at stemme på generalforsamlingen. Bemærk, at 

brevstemmen ikke kan trækkes tilbage.  
 
Dagsorden for den ordinære generalforsamling mandag den 14. december 
2020 (i forkortet form, den fulde dagsorden fremgår af indkaldelsen) 

FOR IMOD UNDLAD 
Bestyrelsens 
anbefaling 

a. Valg af dirigent ...........................................................................................     For 
b. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år ................      
c. Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse .....................................     For 
d. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den 

godkendte årsrapport ..................................................................................     For 

e. Valg af bestyrelse:     
Genvalg af Jesper Jarlbæk ...........................................................................     For 
Genvalg af Morten Christiansen ...................................................................     For 
Valg af Malene Enø Larsen .................................................................................     For 
Valg af Kit Lyngaa ..............................................................................................    For 
Genvalg af Adam Sebastian Sheikh Hjorth .........................................................     For 

f. Valg af revisor ............................................................................................      
Genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab .............................     For 

g. Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for indeværende regnskabsår ............     For 
h.     Eventuelle forslag fra ledelsen, revisor eller kapitalejere ........................................      

 
Hvis blanketten alene dateres og underskrives, betragtes den som en fuldmagt afgivet til bestyrelsen til at stemme i overensstemmelse 
med bestyrelsens anbefalinger som anført i skemaet. Hvis fuldmagtstype/brevstemme ikke er angivet ved afkrydsning i en af ovenstående 
rubrikker, men blanketten ellers er udfyldt og underskrevet, vil blanketten blive betragtet som en brevstemme. 
En fuldmagt finder anvendelse på alle forhold, som behandles på generalforsamlingen. Hvis der fremsættes nye forslag, herunder 
ændringsforslag eller forslag til kandidater til bestyrelse eller revision, der ikke fremgår af dagsordenen, vil fuldmagten blive anvendt efter 
fuldmagtshavers bedste overbevisning. Brevstemmer vil blive taget i betragtning, såfremt det nye forslag i al væsentlighed er det samme 
om det oprindelige. En fuldmagt/brevstemme gælder for de aktier, som undertegnede besidder på registreringsdatoen, mandag den 7. 
december 2020, beregnet på baggrund af noteringer i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget, men 
endnu ikke indført i ejerbogen. 
 
 
    
 Dato Underskrift 


