
 

 

 

 

 

Denne tilmeldingsblanket skal være VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S, i hænde senest den 14. 
september 2020, kl. 15.00 enten ved at returnere blanketten med post eller scanne blanketten og sende den til vpinvestor@vp.dk. 
Tilmelding kan tillige ske på VP Investor Services A/S’ hjemmeside: www.vp.dk/gf eller SAS AB’ hjemmeside: www.sasgroup.net. 
 
Bemærk venligst, at aktionærer tillige kan udøve deres stemmeret på den ekstraordinære generalforsamling i form af såkaldt brevstemme 
afgivet forud afholdelsen af generalforsamlingen. En aktionær, som ønsker at anvende muligheden for afgivelse af brevstemme skal, 
udover at være optaget i aktiebogen for generalforsamlingen  og have anmeldt sin deltagelse i henhold til ovenstående, anvende en særlig 
blanket, som er tilgængelig på svensk og engelsk på selskabets hjemmeside www.sasgroup.net (under "About SAS/Corporate-
governance/shareholders-meetings/").  
 
Bemærk derudover venligst, at de oplysninger, som De afgiver i denne blanket vil blive lagret elektronisk og vil alene blive anvendt i 
forbindelse med generalforsamlingen og den for oprettelse af afstemningslisten nødvendige registrering og bearbejdning. 
 

VP-reference:__________________________________________ 

 
 
SAS AB’s ekstraordinære generalforsamling den 22. september 2020 kl. 10.00 på  
SAS' hovedkontor, Frösundaviks allé 1, Solna, Sverige. 
 
Bestilling af adgangskort (sæt kryds):  
 

Jeg ønsker at deltage i den ekstraordinære generalforsamling på SAS' hovedkontor, Frösundaviks allé 
1, Solna og bestiller hermed adgangskort med stemmesedler samt giver tilladelse til, at min 
aktiebeholdning i SAS AB registreres midlertidigt hos Euroclear Sweden AB. 

  
           Jeg anmoder tillige om at få sendt et adgangskort til ledsager/rådgiver (max 2 pers.):  
          
            Ledsager/rådgivers navn (max 2 pers.):  
 
 
 ___________________________________________________________ 
                                                      (Benyt venligst BLOKBOGSTAVER) 
 
SAS AB og VP Investor Services A/S er ikke ansvarlige for eventuelle forsinkelser eller fejl ved fremsendelse 
af adgangskort og stemmesedler. Adgangskortet og stemmesedler sendes først ud efter registreringsdatoen 
den 14. september 2020. 
 
Fuldmagt: 
  
Undertegnede aktionær meddeler hermed fuldmagt til at give møde og stemme på den ekstraordinære 
generalforsamling i SAS AB den 22. september 2020 i henhold til nedenstående og giver samtidig tilladelse 
til, at min aktiebeholdning i SAS AB registreres midlertidigt hos Euroclear Sweden AB:  
 
Sæt venligst kryds: 

 
Fuldmagt gives til navngiven tredjemand: 
 
 
__________________________________________________________________________________ 

  Oplys tredjemands/fuldmægtigens navn og adresse 
 (Benyt venligst BLOKBOGSTAVER) 
 
Dato: _________________________2020      Underskrift: ______________________________________ 

 

Navn:________________________________________________ 

 

Adresse:______________________________________________ 

 

Postnr.:_______________________________________________ 

 

By:__________________________________________________ 
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