Coronavirus – Covid-19
GreenMobility A/S (”Selskabet”) bemærker, at der vil være særlige omstændigheder forbundet med dette års ordinære generalforsamling grundet situationen med coronavirus, også betegnet covid-19, i Danmark. Selskabet
har på trods af situationen valgt at indkalde til generalforsamling, da det er uvist, hvor længe Danmark vil fortsætte med at være påvirket af coronavirus.
For at minimere risikoen for smitte med coronavirus, og som følge af de danske myndigheders seneste anbefalinger og tiltag, herunder restriktioner relateret til forsamlinger, opfordrer Selskabet til, at aktionærer undlader
at møde fysisk op til generalforsamlingen, men i stedet stemmer via fuldmagt eller brevstemme.
Selskabet vil af hensyn til omstændighederne transmittere den ordinære generalforsamling via en elektronisk
løsning, hvor det vil være muligt for aktionærer at høre bestyrelsens beretning samt stille spørgsmål i denne
forbindelse. Såfremt aktionærer ønsker at deltage i den elektroniske transmission af generalforsamlingen, bedes de anmode om adgang via e-mail til ir@greenmobility.com. Nærmere information herom fremgår i Selskabets informationsark vedrørende den elektroniske transmission af generalforsamlingen, som gøres tilgængelig
på Selskabets hjemmeside forud for generalforsamlingen, www.greenm.dk/investor/generalforsamling.
Det bemærkes, at det ikke vil være muligt for aktionærer at afgive stemme elektronisk via transmissionen, hvilket i stedet skal ske via fuldmagt eller brevstemme forud for generalforsamlingen.
Såfremt der sker en udvikling i coronavirussituationen eller myndighedernes sundhedsforskrifter, som nødvendiggør ændringer i relation til den ordinære generalforsamling, vil Selskabet give meddelelse herom til aktionærerne, blandt andet via Selskabets hjemmeside, www.greenm.dk/investor/generalforsamling.

GENERALFORSAMLING
Til aktionærerne i GreenMobility A/S
Bestyrelsen indkalder herved til den ordinære generalforsamling i GreenMobility A/S, CVR-nr.
35 52 15 85, (”Selskabet”), der afholdes:
fredag den 24. april 2020, kl. 14:00
på Selskabets adresse, Landgreven 3, 4., 1301 København K.
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Eventuelt
--Dagsorden med fuldstændige forslag

Ad punkt 1: Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen tager bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i
2019 til efterretning.
Ad punkt 2: Fremlæggelse og godkendelse af Selskabets årsrapport for 2019
Bestyrelsen foreslår, at Selskabets årsrapport for 2019 godkendes af generalforsamlingen.
Ad punkt 3: Anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte
årsrapport
Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for regnskabsåret 2019.
Ad punkt 4: Meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen
Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen meddeler decharge til medlemmer af bestyrelsen og
direktionen.
Ad punkt 5: Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for indeværende regnskabsår
Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender bestyrelsens vederlag for regnskabsåret 2020,
bestående i et honorar på kr. 50.000 til hvert medlem af bestyrelsen samt et tillæg hertil på kr. 150.000 til
bestyrelsesformanden.
I tillæg hertil foreslår bestyrelsen, at generalforsamlingen godkender, at hvert bestyrelsesmedlem tildeles
1.000 warrants. Tildelingen sker som led i Selskabets generelle warrantprogram samt i
overensstemmelse med Selskabets vederlagspolitik, og vilkårene for disse warrants vil fremgå af
Selskabets vedtægter.
I øvrigt kan Selskabet refundere bestyrelsesmedlemmers rimelige udgifter til eksempelvis rejse og hotel i
forbindelse med deltagelse i bestyrelsesmøder baseret på de faktisk afholdte omkostninger.
Ad punkt 6: Valg af medlemmer til bestyrelsen
Som meddelt i selskabsmeddelelse den 26. marts 2020 har formand for Selskabets bestyrelse, Søren
Jespersen, besluttet ikke at genopstille ved den ordinære generalforsamling. I tillæg hertil har Arve
Nilson, Mikal Hallstrup og Per Møller Jensen meddelt bestyrelsen, at de ej heller søger genvalg til
bestyrelsen ved den ordinære generalforsamling.
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På denne baggrund foreslår bestyrelsen, at Mie Levi Fenger og Claus Juhl genvælges som medlemmer af
bestyrelsen.
Bestyrelsen foreslår herudover, at nuværende medlem af Selskabets direktion, Henrik K. Isaksen, samt
Kristin Parello-Plesner og Tue Østergaard vælges som nye medlemmer af bestyrelsen. Henrik K. Isaksen
vil ved valg til bestyrelsen udtræde af selskabets direktion.
Under forudsætning af generalforsamlingens valg af ovenstående kandidater, forventes det, at
bestyrelsen konstituerer sig med Henrik K. Isaksen som bestyrelsesformand efter generalforsamlingen.
En nærmere beskrivelse af de nominerede kandidaters kompetencer og øvrige ledelseshverv i danske og
udenlandske selskaber er vedlagt som Bilag 1 til indkaldelsen.
Ad punkt 7: Valg af revisor
Bestyrelsen foreslår, at selskabets nuværende revisor, Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,
genvælges.
Ad punkt 8: Bemyndigelse til at erhverve egne aktier
Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til i perioden frem til 24. april 2025
at godkende køb af egne aktier ad én eller flere gange med en samlet nominel værdi på op til 10 % af
Selskabets aktiekapital, så længe Selskabets beholdning af egne aktier efter sådanne køb ikke overstiger
10 % af Selskabets aktiekapital. Købsprisen må ikke afvige mere end 10 % fra den på
erhvervelsestidspunktet noterede kurs på den markedsplads, hvor Selskabet har sine aktier optaget til
handel på.
Ad punkt 9.a: Ændring af vedtægternes pkt. 4.1 angående bemyndigelse til bestyrelsen til at
udstede warrants
Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes pkt. 4.1 angående bestyrelsens nuværende bemyndigelse til at
udstede warrants til Selskabets bestyrelse, direktion og medarbejdere forhøjes fra 133.333 warrants til
165.400 warrants, samt at den nuværende bemyndigelse til at beslutte den dertilhørende
kapitalforhøjelse forhøjes fra nominelt kr. 53.333,20 til nominelt kr. 66.160 og forlænges fra 30.
november 2023 til 24. april 2025. Det foreslås i tillæg hertil, at forhøjelsen af bemyndigelsen reflekteres i
vedtægternes pkt. 4.4, således at den tilbageværende bemyndigelse til at forhøje Selskabets aktiekapital
ændres fra nominelt kr. 39.173,20 til nominelt kr. 52.000.
Det foreslås i øvrigt, at vedtægternes pkt. 3.5, 4.1 og 4.4 ændres, således at begrænsningen på de
kapitalforhøjelser, som bestyrelsen er bemyndiget til at foretage i henhold til pkt. 3.3 og pkt. 4.1 ikke kan
overstige et samlet nominelt beløb på kr. 53.333,20, slettes.
Vedtagelse af forslaget medfører følgende ordlyd af vedtægternes pkt. 3.5, 4.1 og 4.4:
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”3 Forhøjelse af aktiekapital
[…]
3.5 De kapitalforhøjelser, som bestyrelsen er bemyndiget til at foretage i henhold til pkt. 3.1 og 3.2
kan ikke overstige et samlet nominelt beløb på kr. 400.000.”
”4 Warrants
4.1 Generalforsamlingen har ved beslutning af 30. oktober 2018, som blev suppleret af
generalforsamlingens beslutninger af 11. december 2019 samt 24. april 2020, besluttet at bemyndige
bestyrelsen til at udstede op til 165.400 warrants ad en eller flere gange til selskabets bestyrelse,
direktion og medarbejdere, der hver giver ret til tegning af en aktie à nominelt kr. 0,40, samt vedtaget
at bemyndige bestyrelsen til at beslutte den dertilhørende forhøjelse af selskabets aktiekapital på op
til nominelt kr. 66.160 i perioden frem til og med den 24. april 2025.
[…]
4.4 Bestyrelsen har den 19. november 2019 delvist udnyttet bemyndigelsen i pkt. 4.1 og har udstedt
23.400 stk. warrants til selskabets medarbejdere, der giver ret til tegning af nominelt DKK 9.360
aktier i selskabet. Bestyrelsen er herefter i henhold til pkt. 4.1 bemyndiget til at udstede 130.000
warrants (165.400 – 23.400 – 12.000, jf. pkt. 4.5) svarende til en forhøjelse af selskabets aktiekapital
på op til nominelt kr. 52.000.”
Ad punkt 9.b: Bemyndigelse til bestyrelsen til at forhøje aktiekapitalen i Selskabet til favørkurs og
med fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer
Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens nuværende bemyndigelse i henhold til vedtægternes pkt. 3.1 til at
forhøje Selskabets aktiekapital til markedskurs og med fortegningsret for Selskabets aktionærer foreslås
ændret, således at kapitalforhøjelsen i stedet kan ske til en kurs, der fastsættes af bestyrelsen, og som
kan være lavere end markedskursen (favørkurs), og at bemyndigelsen forhøjes fra nominelt kr. 400.000
til kr. til nominelt kr. 1.910.678,4 samt forlænges fra 30. september 2023 til 24. april 2025.
Det skal herudover gælde, at de samlede kapitalforhøjelser, som bestyrelsen er bemyndiget til at
foretage i henhold til vedtægternes nuværende pkt. 3.1 og 3.2, ikke kan overstige et samlet nominelt
beløb på kr. 1.910.678,4.
Vedtagelse af forslaget medfører ny ordlyd af vedtægternes pkt. 3.1 og 3.5, der fremgår nedenfor under
punktet ”Ad punkt 9.b – 9.e”.
Ad punkt 9.c: Bemyndigelse til bestyrelsen til at forhøje aktiekapitalen i Selskabet til
markedskurs og uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer
Det nuværende pkt. 3.2 i vedtægterne angående bemyndigelse til bestyrelsen til forhøjelse af Selskabets
aktiekapital til markedskurs uden fortegningsret for Selskabets aktionærer blev delvist udnyttet ved

Side 6

beslutninger af 25. marts 2019 samt 5. november 2019, som angivet i pkt. 3.2.1 og 3.2.2.
Bestyrelsen foreslår, at bemyndigelsen i pkt. 3.2 samt pkt. 3.2.1 og 3.2.2 slettes.
Som ny pkt. 3.2 i vedtægterne foreslår bestyrelsen indsat en bemyndigelse til bestyrelsen til indtil 24.
april 2025 at forhøje Selskabets aktiekapital med op til nominelt kr. 1.910.678,4, der som minimum skal
ske til markedskurs og uden fortegningsret for Selskabets aktionærer. Forhøjelsen kan ske ved kontant
betaling, konvertering af gæld eller apportindskud.
Nye aktier udstedt i henhold til denne bemyndigelse skal være fuldt indbetalte, lyde på navn, være
omsætningspapirer og i enhver anden henseende have samme rettigheder som de eksisterende aktier.
Bestyrelsen er bemyndiget til at fastsætte de nærmere vilkår for kapitalforhøjelser i henhold til
ovenstående bemyndigelser og til at foretage de ændringer i selskabets vedtægter, der måtte være
nødvendige som følge af bestyrelsens udnyttelse af bemyndigelserne.
Det skal herudover gælde, at de samlede kapitalforhøjelser, som bestyrelsen er bemyndiget til at
foretage i henhold til vedtægternes nuværende pkt. 3.1 og 3.2, ikke kan overstige et samlet nominelt
beløb på kr. 1.910.678,4.
Vedtagelse af forslaget medfører et ny pkt. 3.2 og ny ordlyd af pkt. 3.4 og 3.5, og ordlyden heraf fremgår
nedenfor under punktet ”Ad punkt 9.b – 9.e”.
Ad punkt 9.d: Bemyndigelse til bestyrelsen til at forhøje Selskabets aktiekapital til favørkurs og
uden fortegningsret for Selskabets aktionærer i forbindelse med udstedelse af nye aktier til
Selskabets medarbejdere
Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens nuværende bemyndigelse i henhold til vedtægternes pkt. 3.3 til at
forhøje Selskabets aktiekapital, der kan ske til en kurs, der fastsættes af bestyrelsen, og som kan være
lavere end markedskursen (favørkurs), og uden fortegningsret for Selskabets aktionærer i forbindelse
med udstedelse af nye aktier til Selskabets medarbejdere, ændres, således at bemyndigelsen forhøjes fra
nominelt kr. 53.333,20 til nominelt kr. 95.533,6 samt forlænges fra 30. september 2023 til 24. april 2025.
Vedtagelse af forslaget medfører ny ordlyd af vedtægternes pkt. 3.3, der fremgår nedenfor under
punktet ”Ad punkt 9.b – 9.e”.
Ad punkt 9.e: Bemyndigelse til bestyrelsen til at forhøje aktiekapitalen i Selskabet til favørkurs og
uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer
Bestyrelsen foreslår, at der som ny pkt. 3.3 i vedtægterne indsættes en bemyndigelse til bestyrelsen til
indtil 24. april 2025 at forhøje Selskabets aktiekapital med op til nominelt kr. 286.602, der kan ske til en
kurs, der fastsættes af bestyrelsen, og som kan være lavere end markedskursen (favørkurs), og uden
fortegningsret for Selskabets aktionærer.
Nye aktier udstedt i henhold til denne bemyndigelse skal være fuldt indbetalte, lyde på navn, være
omsætningspapirer og i enhver anden henseende have samme rettigheder som de eksisterende aktier.
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Bestyrelsen er bemyndiget til at fastsætte de nærmere vilkår for kapitalforhøjelser i henhold til
ovenstående bemyndigelser og til at foretage de ændringer i selskabets vedtægter, der måtte være
nødvendige som følge af bestyrelsens udnyttelse af bemyndigelserne.
Det skal herudover gælde, at de samlede kapitalforhøjelser, som bestyrelsen er bemyndiget til at
foretage i henhold til vedtægternes pkt. 3.1 og 3.2 samt det nye pkt. 3.3, ikke kan overstige et samlet
nominelt beløb på kr. 1.910.678,4.
Såfremt forslaget vedtages, vil vedtægternes nuværende pkt. 3.3 samt efterfølgende
vedtægtsbestemmelser blive omnummereret. Vedtagelse af forslaget medfører herudover et ny pkt. 3.3
og ny ordlyd af det nuværende pkt. 3.5, og ordlyden heraf fremgår nedenfor under punktet ”Ad punkt 9.b
– 9.e”.
Ad punkt 9.b – 9.e:
Bestyrelsens forslag om bemyndigelser til at foretage kapitalforhøjelser er motiveret af hensynet til at
opnå den fornødne fleksibilitet til at rejse kapital, der kan understøtte Selskabets strategi i forbindelse
med den fortsatte international ekspansion og generelle løbende kapitalbehov.
Vedtagelse af forslagene under dagordenens punkt 9.b – 9.e medfører følgende ordlyd af vedtægternes
pkt. 3 og 4:
”3 Forhøjelse af aktiekapital
3.1 Bestyrelsen er indtil den 24. april 2025 bemyndiget til med fortegningsret for selskabets
eksisterende aktionærer at forhøje selskabets aktiekapital ad én eller flere gange med i alt op til
nominelt kr. 1.910.678,4. Forhøjelsen skal ske til en kurs, der fastsættes af bestyrelsen, og som kan
være lavere end markedskursen, og kan ske ved kontant betaling, konvertering af gæld eller
apportindskud.
3.2 Bestyrelsen er indtil den 24. april 2025 bemyndiget til uden fortegningsret for selskabets
eksisterende aktionærer at forhøje selskabets aktiekapital ad én eller flere gange med i alt op til
nominelt kr. 1.910.678,4. Forhøjelsen skal som minimum ske til markedskurs og kan ske ved kontant
betaling, konvertering af gæld eller apportindskud.
3.3 Bestyrelsen er indtil den 24. april 2025 bemyndiget til uden fortegningsret for selskabets
eksisterende aktionærer at forhøje selskabets aktiekapital ad én eller flere gange med i alt op til
nominelt kr. 286.602. Forhøjelsen skal ske til en kurs, der fastsættes af bestyrelsen, og som kan være
lavere end markedskursen, og kan ske ved kontant betaling, konvertering af gæld eller
apportindskud.
3.4 Bestyrelsen er indtil den 24. april 2025 bemyndiget til uden fortegningsret for selskabets
eksisterende aktionærer at forhøje selskabets aktiekapital ad én eller flere gange med i alt op til
nominelt kr. 95.533,6 i forbindelse med udstedelse af nye aktier til selskabets medarbejdere og/eller i
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dets datterselskaber. De nye aktier udstedes mod kontant betaling til en tegningskurs, der fastsættes
af bestyrelsen, og som kan være lavere end markedskursen.
3.5 Nye aktier udstedt i henhold til pkt. 3.1, 3.2, 3.3 og 3.4 skal være fuldt indbetalte, lyde på navn,
være omsætningspapirer og i enhver anden henseende have samme rettigheder som de eksisterende
aktier. Bestyrelsen er bemyndiget til at fastsætte de nærmere vilkår for kapitalforhøjelser i henhold til
ovenstående bemyndigelser og til at foretage de ændringer i selskabets vedtægter, der måtte være
nødvendige som følge af bestyrelsens udnyttelse af bemyndigelserne.
3.6 De kapitalforhøjelser, som bestyrelsen er bemyndiget til at foretage i henhold til pkt. 3.1, 3.2 og
3.3 kan ikke overstige et samlet nominelt beløb på kr. 1.910.678,4.”
Ad punkt 9.f: Sprog for generalforsamlingen samt dokumenter udarbejdet til brug i forbindelse
med eller efter generalforsamlingen
Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes pkt. 5.7 ændres, således at generalforsamlingen fremover, efter
bestyrelsens beslutning, kan afholdes på dansk eller engelsk. Bestyrelsen kan beslutte at tilbyde
simultantolkning. I tillæg hertil foreslår bestyrelsen, at de dokumenter, der udarbejdes til
generalforsamlingens brug i forbindelse med eller efter generalforsamlingen, udarbejdes på engelsk og i
det omfang lovgivningen kræver det, eller hvis det besluttes af bestyrelsen, på dansk.
Vedtagelse af forslaget medfører følgende ordlyd af vedtægternes pkt. 5.7:
”5.7 Generalforsamlingen kan afholdes på dansk eller engelsk. Bestyrelsen kan beslutte at tilbyde
simultantolkning. Dokumenter udarbejdet til brug i forbindelse med eller efter generalforsamlingen
udarbejdes på engelsk og i det omfang lovgivningen kræver det, eller hvis det besluttes af
bestyrelsen, på dansk.”
Ad punkt 9.g: Sprog for selskabsmeddelelser
Bestyrelsen foreslår, at der som nyt pkt. 12.5 i vedtægterne indsættes en bestemmelse om, at
selskabsmeddelelser udarbejdes på engelsk. Bestyrelsen kan beslutte, at selskabsmeddelelser herudover
også udarbejdes på dansk.
Vedtagelse af forslaget medfører følgende ordlyd af vedtægternes nye pkt. 12.5:
”12.5 Selskabsmeddelelser udarbejdes på engelsk, og hvis bestyrelsen beslutter det, på dansk.”
Ad punkt 9.h: Sprog for årsrapport
Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes pkt. 14.2 ændres, således at Selskabets årsrapport fremover
udarbejdes og aflægges på engelsk.
Vedtagelse af forslaget medfører følgende ordlyd af vedtægternes pkt. 14.2:

Side 9

”14.2 Årsrapporten udarbejdes og aflægges på engelsk.”
Ad punkt 9.i: Ændret navn for Selskabets ejerbogsfører
Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes pkt. 2.4 ændres, således at det reflekteres, at Selskabets
ejerbogsfører nu er VP Securities A/S efter en fusion med Selskabets hidtidige ejerbogsfører, VP Investor
Services A/S, med førstnævnte som fortsættende selskab.
Vedtagelse af forslaget medfører følgende ordlyd af vedtægternes pkt. 2.4:
”2.4 Ejerbogen føres af VP Securities A/S, CVR-nr. 21 59 93 36.”

Ad punkt 9.j: Godkendelse af Selskabets reviderede vederlagspolitik
Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender den af bestyrelsen vedtagne reviderede
vederlagspolitik for Selskabets direktion og bestyrelse. Den reviderede vederlagspolitik er udarbejdet i
overensstemmelse med de nye regler i selskabslovens § 139 og § 139a og erstatter den nuværende
vederlagspolitik og retningslinjer for incitamentsaflønning.
Den reviderede vederlagspolitik er vedlagt som Bilag 2 til indkaldelsen og er i øvrigt tilgængelig på
Selskabets hjemmeside, www.greenm.dk/investor/generalforsamling.

--Majoritetskrav
Vedtagelse af forslaget under dagsordenens punkt 9.a – 9.d og 9.i kræver, at beslutningen tiltrædes af
mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital.
Vedtagelse af forslaget under dagsordenens punkt 9.e kræver, at beslutningen tiltrædes af mindst 9/10
af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital. Alle øvrige
forslag kan vedtages ved simpelt flertal.
Aktiekapitalens størrelse
På tidspunktet for indkaldelsen er selskabets aktiekapital nominelt kr. 955.339,20, der er fordelt på aktier
à nominelt kr. 0,40. Hvert aktiebeløb på kr. 0,40 giver én stemme.
Registreringsdato og aktionærernes stemmeret
Registreringsdatoen er fredag den 17. april 2020.
Aktionærer, der besidder aktier i selskabet på registreringsdatoen, har ret til at deltage i og stemme på
generalforsamlingen. De aktier, aktionæren besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens aktier i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som Selskabet har modtaget
med henblik på indførsel i ejerbogen. Deltagelse er i øvrigt betinget af, at aktionæren rettidigt har løst
adgangskort som nærmere beskrevet nedenfor.
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Adgangskort
Aktionærer, som er berettiget til og ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal anmode om adgangskort senest mandag den 20. april 2020.
Adgangskort til generalforsamlingen kan bestilles på én af følgende måder:
-

Elektronisk via ”InvestorPortalen” under menuen ”Investor” på Selskabets hjemmeside,
www.greenm.dk.

-

Skriftligt ved brug af tilmeldingsblanket, der kan hentes på Selskabets hjemmeside,
www.greenm.dk/investor/generalforsamling. Blanketten scannes og sendes i udfyldt og
underskrevet stand til VP Securities A/S enten via e-mail til vpinvestor@vp.dk eller pr. post til VP
Securities A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S.

Bestilte adgangskort vil blive sendt til den mailadresse, der er angivet på tilmeldingsblanketten. Har man
ikke mulighed for selv at printe sit adgangskort skal man kontakte VP Securities A/S ved at skrive til vpinvestor@vp.dk.
Fuldmagt
Aktionærer, der har anmodet om et adgangskort, kan møde fysisk eller ved fuldmagt på den ordinære
generalforsamling. Fuldmagt kan afgives på én af følgende måder:
-

Elektronisk via ”InvestorPortalen” under menuen ”Investor” på Selskabets hjemmeside,
www.greenm.dk.

-

Skriftligt ved brug af fuldmagts- og brevstemmeblanket, der kan hentes på Selskabets
hjemmeside, www.greenm.dk/investor/generalforsamling. Blanketten scannes og sendes i
udfyldt og underskrevet stand til VP Securities A/S enten via e-mail til vpinvestor@vp.dk eller pr.
post til VP Securities A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S.

Fuldmagter skal være VP Securities A/S i hænde senest mandag den 20. april 2020.
Der kan afgives enten fuldmagt eller brevstemme, jf. nærmere nedenfor, men ikke begge dele.
Retten til fremmøde og afgivelse af stemmer ved fuldmægtig skal godtgøres ved behørig dokumentation.
Såfremt behørig dokumentation ikke kan fremlægges, kan adgang og/eller stemmeret efter omstændighederne blive nægtet.
Brevstemme
Aktionærer, der er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan stemme ved brev. Brevstemme kan
afgives på én af følgende måder:
-

Elektronisk via ”InvestorPortalen” under menuen ”Investor” på Selskabets hjemmeside,
www.greenm.dk.

-

Skriftligt ved brug af fuldmagts- og brevstemmeblanket, der kan hentes på Selskabets
hjemmeside, www.greenm.dk/investor/generalforsamling. Blanketten scannes og sendes i
udfyldt og underskrevet stand til VP Securities A/S enten via e-mail til vpinvestor@vp.dk eller pr.
post til VP Securities A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S.
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Brevstemmer skal være VP Securities A/S i hænde torsdag den 23. april 2020.
Der kan afgives enten brevstemme eller fuldmagt, jf. nærmere ovenfor, men ikke begge dele.
Yderligere oplysninger
På Selskabets hjemmeside, www.greenm.dk/investor/generalforsamling, vil der til og med dagen for generalforsamlingen kunne findes yderligere oplysninger om generalforsamlingen, herunder:
-

Indkaldelsen til generalforsamlingen, herunder dagsordenen med de fuldstændige forslag samt
bilag 1 og 2,
Fuldmagts- og brevstemmeblanket, der anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt eller ved
brev,
Oplysninger om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, og
Selskabets årsrapport for 2019.

Generalforsamlingen vil blive afholdt på dansk.
Spørgsmål fra aktionærerne
Aktionærer kan forud for generalforsamlingen stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter m.v.
til brug for generalforsamlingen ved skriftlig henvendelse til Selskabet på adressen Landgreven 3, 4.,
1301 København K. eller pr. e-mail til ir@greenmobility.com.
Persondata
Med hensyn til indsamling og behandling af persondata henvises til Selskabets informationsark vedrørende persondatabeskyttelse i forbindelse med Selskabets ordinære generalforsamling, som er tilgængelig på Selskabets hjemmeside, www.greenm.dk/investor/generalforsamling.
København, den 2. april 2020

GreenMobility A/S
Bestyrelsen
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Bilag 1: Beskrivelse af kandidater til bestyrelsen

Henrik K. Isaksen
Bestyrelseskandidat

Mie Levi Fenger
Bestyrelsesmedlem
Født 1987

Født 1960
Mand
Dansk nationalitet
Ikke uafhængig

Kvinde
Dansk nationalitet
Uafhængig

Andre ledelseshverv
Henrik K. Isaksen er stifter og ansvarlig for innovation i GreenMobility A/S, direktør og ejer af HICO
Group, direktør for Ejendomsselskabet MB & HICO
ApS, be-styrelsesformand for GreenMobility København A/S, Bilrenseriet A/S og Mobility Service
Danmark A/S (Sixt).

Andre ledelseshverv

Tidligere ledelseshverv
Henrik K. Isaksen har tidligere været bestyrelsesformand for Automobilforretningen Nordsjælland A/S,
By-telab A/S, CiTo Flexleasing A/S, BG Bilcenter ApS,
Nyscan A/S og Nyscan Holding A/S. Desuden har
Henrik Isaksen tidligere haft internationale lederstillinger i Daimler Financial Services AG (Mercedes
Bank) og GE Capital.

Head of Design to Value hos Grundfos.

Mie Levi Fenger er Senior Strategy Lead, Group
Strategy hos SimCorp.
Tidligere ledelseshverv
Mie Levi Fenger har tidligere været Program
Lead, Senior Business Development Manager og

Uddannelse
Mie Levi Fenger har en bachelorgrad i Business
Administration & Communication fra Copenhagen Business School samt en kandidatgrad i
Management of Innovation & Business Development fra Copenhagen Business School. Herudover har Mie Levi Fenger en EMBA fra AVT
Business School.
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Claus Juhl
Bestyrelsesmedlem
Født 1965
Mand
Dansk nationalitet
Uafhængig
Andre ledelseshverv
Claus Juhl er administrerende direktør i Forskel
ApS. Herudover er han bestyrelsesformand i DataFair ApS, direktør i Juhl CPH Holding ApS samt
medlem af bestyrelsen i Zeuthen Storm & Co A/S.
Tidligere ledelseshverv
Claus Juhl har tidligere været administrerende direktør i Økonomiforvaltningen i Københavns
Kommune, direktør i Økonomistyrelsen samt kontorchef i Finansministeriet.
Uddannelse
Claus Juhl har en kandidatgrad i statskundskab fra
Aarhus Universitet.

Kristin Parello-Plesner
Bestyrelseskandidat
Født 1974
Kvinde
Dansk nationalitet
Uafhængig
Andre ledelseshverv
Kristin Parello-Plesner er CSR-chef i EKF Danmarks Eksportkredit. Kristin Parello-Plesner er
herudover bestyrelsesmedlem i det uafhængige
netmedie POINT of VIEW International (POV) og
OvaCure Foundation.
Tidligere ledelseshverv
Kristian Parello-Plesner har tidligere været director i OvaCure, manager i Deloitte Statsautoriseret
Revisionspartnerselskab og ansvarlig for ESG/CSR
og sustainability i PFA Pension, Forsikringsaktieselskab.
Uddannelse
Kristian Parello-Plesner har en kandidatgrad i
kommunikation fra Roskilde Universitet samt en
master i management fra Harvard Universitet.
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Tue Østergaard
Bestyrelseskandidat
Født 1971
Mand
Dansk nationalitet
Uafhængig
Andre ledelseshverv
Tue Østergaard deltager aktivt i danske unoterede
selskabers bestyrelser og advisory boards.
Tidligere ledelseshverv
Tue Østergaard har tidligere været managing partner
i ABG Sundal Collier Denmark, filial af ABG Sundal
Collier ASA, Norge. Desuden har Tue Østergaard tidligere haft ledende stillinger i AP Møller-Maersk, Nordea, Gudme Raaschou og WestLB Panmure, i København, London og Dusseldorf.
Uddannelse
Tue Østergaard har en kandidat i økonomi fra Århus
Universitet og har videreuddannelser fra blandt andet
Harvard Business School, Columbia Business School,
Insead og Oxford University.

