ANMELDELSE AF DELTAGELSE
Everfuel A/S Ordinær Generalforsamling Onsdag, 19. maj 2021 kl. 13:00

Undertegnede aktionær

Aktionærens navn (med versaler):
Aktionærens selskabs-registreringsnummer:
Aktionærens adresse (i versaler):

giver hermed

Everfuel A/S meddelelse om min deltagelse i ovenfor anførte ordinære generalforsamling.

Everfuel A/S meddelelse om, at jeg giver møde ved fuldmægtig i ovenfor anførte ordinære generalforsamling.

Everfuel A/S meddelelse om, at jeg giver møde ved min rådgiver/min fuldmægtigs rådgiver i ovenfor anførte ordinære generalforsamling.

___________________________________________________________________________
(Rådgivers/Fuldmægtigs navn - anfør venligst i versaler)

Din anmeldelse af deltagelse skal være modtaget af DNB Bank ASA, Registrars Department, Oslo, senest den 14. maj 2021, kl. 23:59. DNBs postadresse er: DNB Bank ASA, Registrar's Department, P.O. Box 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norge. Alternativt kan fuldmagten sendes pr. e-mail til
følgende e-mailadresse: vote@dnb.no inden for den ovenfor anførte frist.

Dato: ________________2021

Underskrift: __________________________________________

Såfremt du ønsker at afgive fuldmagt eller afgive brevstemme, bedes du udfylde blanketten på næste side. Husk at datere og underskrive
blanketten separat.
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FULDMAGT / BREVSTEMME
Everfuel A/S Ordinær Generalforsamling Onsdag, 19. maj 2021 kl. 13:00

Venligst udfyld denne fuldmagts- og brevstemmeblanket, såfremt du ønsker at brevstemme eller give fuldmagt til ovenfor anførte ordinære generalforsamling i Everfuel A/S, med de formål, som er anført i indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

Undertegnede aktionær

Aktionærens navn (i versaler):
Aktionærens selskabs-registreringsnummer:
Aktionærens adresse (i versaler):

giver hermed fuldmagt eller afgiver brevstemme i overensstemmelse med følgende (venligst sæt kryds i en af følgende valgmuligheder):

a.

Generel fuldmagt til formanden for bestyrelsen til at stemme i overensstemmelse med bestyrelsens anbefalinger.

b.

Generel fuldmagt til følgende tredjemand:
Navn (i versaler):
Adresse (i versaler):

c.

__
_________________

Fuldmagt til formanden for bestyrelsen, eller ved dennes forfald, en anden person udpeget af formanden for bestyrelsen, til at
stemme i overensstemmelse med de valg, der er anført i tabellen nedenfor.

d.

Brevstemme i overensstemmelse med de valg, der er angivet i tabellen nedenfor.
Bemærk venligst, at brevstemmer ikke kan tilbagekaldes efter at Everfuel A/S har modtaget disse.

Venligst udfyld tabellen nedenfor, såfremt du ønsker at afgive fuldmagt med stemmeinstruks til den anførte fuldmagtshaver eller formanden for bestyrelsen, eller ved dennes forfald, en anden person udpeget af formanden for bestyrelsen (i overensstemmelse med pkt. c ovenfor), eller du ønsker at
brevstemme (i overensstemmelse med pkt. d ovenfor). Bemærk venligst, at det ikke er muligt at stemme "IMOD" i relation til valget af bestyrelsesmedlemmer eller valg af revisor, idet du ikke kan stemme imod kandidater.
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X

Pkt.

1

Forslag

FOR

Marker din stemme som i dette eksempel.

IMOD

UNDLAD

BESTYRELSE
NS
ANBEFALING

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det
forløbne regnskabsår (ikke underlagt stemme)

2

Godkendelse af årsrapporten

3

Anvendelse af overskud eller dækning af underskud i hen-

FOR
FOR

hold til den godkendte årsrapport
4

Valg af medlemmer til bestyrelsen

a)

Genvalg af Mogens Filtenborg

FOR

b)

Genvalg af Jørn Rosenlund

FOR

c)

Genvalg af Martin Skov Hansen

FOR

5

Valg af revisor
Genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Re-

FOR

visionsaktieselskab
6

Forslag fra bestyrelsen:

a)

Forslag om at ændre bemyndigelsen til bestyrelsen i pkt. 5

FOR

i vedtægterne
b)

Forslag om at erstatte den nuværende bemyndigelse til
bestyrelsen i pkt. 6 i vedtægterne med en opdateret bemyndigelse.

c)

Bemyndigelse til bestyrelsen til at forhøje selskabets sel-

FOR

skabskapital med op til DKK 156.000 ved kontant indskud
med fortegningsret for selskabets kapitalejere og i overensstemmelse hermed at indsætte et nyt pkt. 7 i vedtægterne
d)

Ændre dagsordenen for den ordinære generalforsamling til

FOR

at omfatte meddelelse af decharge og eventuelle forslag
fra bestyrelsen og/eller kapitalejerne
e)

Forslag om at meddele decharge til bestyrelsen og direkti-

FOR

onen
f)

Ændre referencen til "Merkur Market" i vedtægterne til

FOR

"Euronext Growth Oslo"
g)

Forslag om at ændre deadline for at gøre oplysninger til-

FOR

gængelige for kapitalejerne på selskabets hjemmeside
forud for generalforsamlinger
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Såfremt denne fuldmagts stemmeblanket alene er dateret og underskrevet, anses blanketten for at være en fuldmagt til formande n for bestyrelsen til at
stemme i overensstemmelse med ovenfor anførte anbefaling fra bestyrelsen.
Fuldmagten gælder for alle forhold, som behandles på generalforsamlingen. Såfremt nye forslag, som ikke er på agendaen, bringes til afstemning, som
f.eks. ændringer til forslag eller forslag til andre kandidater til bestyrelsen eller revisor, vil fuldmagtshaver stemme på d ine vegne i overensstemmelse med
hans/hendes bedste overbevisning. Ved at give fuldmagt til formanden for bestyrelsen til at stemme i overensstemmelse med bes tyrelsens anbefalinger eller
ved at give fuldmagt til bestyrelsesformanden med instruktioner, kan bestyrelsesfo rmanden alene stemme som anbefalet eller som angivet i blanketten
ovenfor. Fuldmagten vil alene blive benyttet, såfremt forslag bringes til afstemning.
En kapitalejers ret til at deltage i generalforsamlingen og det antal stemmer, som kapitalejeren og fu ldmagtshaver er berettigede til at afgive, opgøres som
det antal aktier, som hver kapitalejer besidder den 12. maj 2021 ("registreringsdatoen"). Antallet af aktier, som hver kapitalejer besidder, opgøres på baggrund af 1) aktiebesiddelsen noteret i kapital ejerens navn i ejerbogen på registreringsdatoen og (ii) i overensstemmelse med meddelelser (bilag t behørig
dokumentation) om aktiebesiddelser, som er modtaget senest på registreringsdatoen, men endnu ikke er noteret af selskabet i e jerbogen.

Dato: ________________2021

Underskift: ______________________________________________
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