Coloplast A/S afholder ordinær generalforsamling onsdag den 7. december 2011 kl. 15.30 på selskabets adresse
Holtedam 3, 3050 Humlebæk.
Brugernavn: *username*

Stregkode

Adgangskode: *password*

Fuldmagt/Afgivelse af brevstemme
Afgivelse af fuldmagt/brevstemme kan ske enten elektronisk via "Shareholder Portal" på selskabets hjemmeside
www.coloplast.com ved angivelse af brugernavn og adgangskode eller ved udfyldelse og indsendelse af denne blanket.
Sæt kryds i rubrik A, B, C eller D (sæt kun et kryds)
A.

Fuldmagt gives til formanden for bestyrelsen (med substitutionsret) til at stemme på mine/vore vegne på generalforsamlingen i
overensstemmelse med bestyrelsens anbefalinger som anført nedenfor.

eller
Fuldmagt gives til tredjemand

B.

Navn og adresse på fuldmagtshaver (benyt venligst BLOKBOGSTAVER)
til at give møde og stemme på mine/vore vegne på generalforsamlingen.
Bestilling af adgangskort til rådgiver
Navn på rådgiver (benyt venligst BLOKBOGSTAVER)
eller
C.

Afkrydsningsfuldmagt: Fuldmagt afgives i overensstemmelse med mine afkrydsninger nedenfor.
Denne fuldmagt vil kun blive anvendt, hvis der fra anden side begæres afstemning.
Sæt venligst kryds i rubrikkerne "FOR", "IMOD" eller "UNDLAD".

eller
D.

Brevstemme: Skriftlig stemme afgives som anført nedenfor. Skriftlige stemmer kan ikke tilbagekaldes.
Brevstemmen vil tillige blive anvendt i tilfælde af ændringsforslag til dagsordenens punkter.
Sæt venligst kryds i rubrikkerne "FOR", "IMOD" eller "UNDLAD".

FOR

Dagsorden

IMOD UNDLAD

(den fulde ordlyd af dagsordenen fremgår af indkaldelsen)

Bestyrelsens
anbefaling

1.

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår. (Der kan ikke
stemmes herom)

2.

Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsrapport. ...................................................................







FOR

3.

Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport. .............................







FOR

4.

Forslag fra bestyrelse eller aktionærer. Forslag fra bestyrelsen:










FOR

(b) Bestyrelsens årlige grundhonorar foreslås forhøjet fra 325.000,- kr. til 350.000,- kr. .................
(c) Bemyndigelse til selskabets bestyrelse til at tillade selskabet at erhverve egne aktier på indtil
10 % af aktiekapitalen. Bemyndigelsen gælder indtil selskabets ordinære generalforsamling i
2012. ...........................................................................................................................................





















FOR

Administrerende direktør Jørgen Tang-Jensen ................................................................................








6.

Valg af revisor.
PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab foreslås genvalgt som
selskabets revisorer. .........................................................................................................................







FOR

7.

Eventuelt. (Der kan ikke stemmes herom)

(a) Ændring af selskabets vedtægter.
§ 5, stk. 2 (Bemyndigelse til kapitalforhøjelse frem til generalforsamlingen i 2016). ..................

5.

Valg af medlemmer til bestyrelsen. Følgende bestyrelsesmedlemmer foreslås genvalgt:
Direktør Michael Pram Rasmussen (formand) .................................................................................
Civiløkonom Niels Peter Louis-Hansen (næstformand) ....................................................................
Direktør Sven Håkan Björklund ........................................................................................................
Advokat Per Magid ...........................................................................................................................
Direktør Brian Petersen ....................................................................................................................

FOR

FOR

FOR
FOR
FOR
FOR
FOR

Ved manglende angivelse af typen for fuldmagt/brevstemme, men ellers korrekt udfyldelse, vil blanketten blive betragtet som brevstemme.
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Aktionærens underskrift

Bemærk, at selskabet samt ejerbogsfører ikke er ansvarlige for en eventuel forsinkelse ved fremsendelsen. Denne blanket skal være
Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte, i hænde senest mandag den 5. december 2011 kl. 16.00 pr. fax 45 46 09 98 eller ved at
returnere blanketten i den vedlagte svarkuvert.

