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År 2016, torsdag den 31. marts !<I. 15.30, afholdtes ordiner generalforsamling i COWI Hol-
ding A/S i COWis kantine COWI Holding A/S, Parallelvej 2, 2800 Kongens Lyngby.

Generalforsamlingen uarindkaldt med folgende dagsorden:

1. Ledelsens beregning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

2. Fremlæggelse af den af ledelsen aflagte og reviderede årsrapport. Godkendelse af
årsrapporten samt beslutning om decharge for direktion og bestyrelse.

3. Bestyrelsens fors{ag til anvendelse af overskud eller dykning a~ underskud i hen-
hold til den godkendte årsrapport.

4. Godkendelse afi honorar til bestyrelsen for indeværende år.

5. Valg af bestyrelsens flormand og næst~`ormand.

6. Valg af øvrige medlemmer til bestyrelsen.

7. Valg af statsautoriseret revisor for tiden indtil næste generalforsamling.

S. Bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier.

9. Behandling af forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

9a. Vedtægtsændring.

9b. Ophør af C-aktieklassen ved Konvertering af nominelt kr. 8.693.~OQ C-aktier {egns
aktier) til B-aktier.

9c. Ændring af tildelings- og besiddelsesvilkår for aktier i COWI Holding A/S - B-aktier.

9d. Godkendelse a~ vederlagspolitik for bistyrelsen og direktion.

9e. Forslag fra aktionær Nis Benn.

9f. Bemyndigelse til dirigenten.

10. Eventuelt.
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Bestyrelsens formand, Steen Riisgaard, bod velkommen til generalforsamlingen og præ-
senterede åe øvrige medlemmer at selskabets bestyrelse og direktion.

Steen Riisgaard gav herefter ordet -til advokat Niels Kornerup, som bestyrelsen i overens-
stemmelse med pkt. 10.1 i selskabets vedtaegter havde valgt til dirigent.

Dirigenten konstaterede med forsamlingens tilslutning, at generalforsamlingen var lovligt
indkaldt og beslutningsdygtig.

Dirigenten oplyste dernæst, at der efter fradrag af egne aktier var repræsenteret på gene-
ralforsamlingen 20.376.842 stemmer ud af i alt 20.714.577 mulige stemmer, og ud af en
aktiekapital på nominelt kr. 271.457.700 efter rradrag af egne aktier var i alt nominelt kr.
237.684.200 repræsenteret.

Dirigenten oplyste endvidere, at COWlfonden heraf har 99,62 stemmer i % og 96,78 % af
kapitalen.

Dirigenten gennemgik dagsordenen for gen~ralfrorsamiingen.

P~~~~~ ~~~o ~,~delsens beretni~~ orr~ letskabets virksomhed e det fiorl~abne åse

~~~~rnlaeggelse af den af ledelsen aflagte ~~ reviderede årgrapporte
~~elkendelse ~f ~rsrappor~e~ ~~a~~ beslutnång ~rr~ decharge for di-
~~ktion o~ b~~~~~~lsee

~e~tyrelsens forsOag til anvendelse af overskud e91e~ ~~~U~u~~ af
underskud i henhold til deri godkendte årsr~ppor~,

Dagsordenspunkterne 1 - 3 blev behandlet under et.

Dirigenten gav først ordet til bestyrelsens formand Steen Riisgaard, som aflagde bestyrel-
sens beretning for 2015 og gennemgik årsrapporten, og derefter ordet til koncernchef
Lars-Peter Søbye, som redegjorde for det forgangne år og forventningerne til fremtiden.

Dirigenten takkede formanden og koncernchefen for beretningen og oplyste, at årsberet-
ningen forelå underskrevet a~ bestyrelse, direktion og med revisionspåtegning uden forbe-
hold, en såkaldt blank påtegning.

Dirigenten oplysfie at årets resultat viste ~t overskud på DKK 131.253.000.
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Dirigenten oplyste endvidere, at bestyrelsen havde foreslået, at der blev udbetalt udbytte
på kr. DKK 32.576.124, svarende til kr. 12,00 pr. a4<tie å nominelt kr. 100, hvilket ~r en for-
åobling i forhoiå til sidsteår, og at resten kr. 98.676.x%6 blev overført til nyste år.

Dirigenten åbnede for debat og gav ordet til første talg, Nis Benn. Nis Benn rakkede foren
fin beretning fra både Steen Riisgaard og Lars-Peter Søbye og stillede derefter to spørgs-
måltil Steen Riisgaard og Lars-Peter Søby:

1) Hvad har I personligt, og ikke som henholdsvis bestyrelsesformand og administreren-
de direktør, lærd det sidste år, og hvad vii det betyde forjeres måde at agere på i jeres
to roller i det næste år og i de kommende år?

2) Under henvisning til, at Lars-Peter Søbye tidligere havde spurgt, hvorvidt COWI havde
taget nogen beslutning for hurtigt, spurgtes der til, om Lars-Peter Søbye mente, om
der var beslutninger, der var taget for langsom?

Dirigenten gav herefter ordet til Sten Riisgaard for besvarelse af det firste spørgsmål.

Steen Riisgaard forklarede, at en af de ting, han og Lars-Peter Søbye var blevet gode til, var
at de bag lukkede døre sagde tingene lige ud og uden omsvøb til hinanden, hvilket fjorde,
at de ikke spildte tidm og kunne komme videre, hvilket Steen Riisgaard så som en rigtig
god ting.

Herefter gav Dirigenten ordet til Lars-Peter Søbye.

Lars-Peer Søbye takkede for spørgsmålet og ~ior at dyr kom dialog på generalforsarniingen.
Til det første spørgsmål fortalte Lars-Peter SØbye herefter, at den strategiproces COWI
havde haft i 201 S havde lært ham at det at få skabe involvering på mange forskellige ni-
veauer var med til at fiå skabt en dybere forståelse for, hvordan og hvad man ville med
virksomheden. Lars-Peter Søbye forklarede, at han bl.a. tænkte på de emner, Iler havde
vimret diskuteret på portalen i Isbet af strategiproc~ssen, og som han tidligere havde kvit-
teret for, samt de ture han havde haft rundt i virksomheden, og de diskussioner han havde
haft med mange medarbejdere om alt fra områder, der Ecunne vimre ud~Fordrende i Cockpit
til helt store strategiske diskussioner. Lars-Peter Søbye tilsluttede sig derudover det for-
manden ne~op havde sagt om vigtigheden af afi sige tingene lige ud og på en ordentlig må-
de.

Til det andet sp~rgsmål orn hvorvidt der var beslutninger, der kunne have været taget hur-
tigere, svarede Lars-Peter Søbye, at det altid var nemt at værg bagklog, men at der ikke var
tvivl om, at når man så på markedsområder, som man i COWI kunne se havde dit svart i
relation hertil, så kunne Lars-Peter Søbye godt forestille sig, at man der havde truffiet be-
slu~ning~r lidt hurtigere. Det kunne f.eks. vimre den måde COWI Tilpassede sig sine aktivite-
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ter i eksempelvis Mellemsten eller i Østeuropa. Derudover påpegede Lars-Peter Søbye, at
COWI måske havde været lidt for langsomme tii at e~ablere et Transporiation Board, idet
man nu 4<unne se, at det virkelig virkede.

Da ingen andre ønskede ordet, konstaterede dirigenten med generalforsamlingens ~iislut-
ning, at beretningen var taget til efterretning, at årsrapport~n var godkendt, at dyr var
meddelt decharge for bestyrelse og direktion, og at forslaget om overskudsdisponering var
godkendt.

P~~B~~ ~e Godkenelel~~ ~u h~~o~~~ iå9 b~s~~~n~~9~en fir ir~~~a~aerend~ år

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen stillede forslag om, at bestyrelsens medlemmer i 2016
honoreres med 200.000 kr., at næstformanden honoreres med 250.000 kr. og at bestyrel-
sens formand honoreres med 650.000 kr.

Dirigenten åbnede herefter for debat.

Da ingen ønskede ordet vedrørende dagsordenens pkt. 4, konsraterede dirigenten med
generalforsamlingens tilslutning, at forslaget var godkendt.

Pu~k~ ~o Valk af bestyrelsens formand og naestforrr~an~

Dirigenten oplyste, at COWlfonden stillede forslag orn genvalg af Sieen Riisgaard som for-
mand.

Dirigenten oplyste, at næstformand Kirsti Engebretsen Larsen udtr~der af bestyrelsen, og
at COWl~onden deror stilleds forslag om nyvalg afi Lars Green Lauridsen som næstfor-
mand.

Dirigenten henviste til side 37 i årsrapporten for 2015 for en beskrivelse ar de to kandida-
ters ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder.

Dirigenten henviste endvidere til, at COWI havde udarbejdet en kompetencebeskrivelse i
henhold til anbefalingerne for god selskabsledelse, sorn kunne findes på COWIs hjemme-
side.

Da der ikke var andre I<andidat~r til formand eller n~stformancl !<onstat~rede dirigenten
med generalforsamlingens tilslutning, at Steen Riisgaard var genvalgt som bestyrelses~or-
mand, og at Lars Green Lauridsen var nyvalgt som næstforrnand.
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Punkt 6: Valg af v~vri~e medlert~rr~er til b~~~yrelsen

Dirigenten oplyste, at ~OWifonden stillede rorslag om genvalg af Thomas ~ienborg, Hans
Ole Voigt og~ukka Pertola som bestyrelsesmedlemmer.

Dirigenten henviste til side 37 i årerapporten for 2015 for en beskrivelse af de tre kandida-
ters ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virl~somheder.

Dirigenten oplyste, at da ~<irsti Engebretsen Larssen var udtrådt af bestyrelsen, stillede
COWlfonden derfor forslag om nyvalg af Torbjorn Spetz som bestyrelsesmedlem.

Dirigenten orienterede om, at Torbjorn Spetz' CV havde været vedlagt indkaldelsen og til-
gængeligt for aktionærerne på selskabets hjemmeside og på aktionæ~-portalen, hvor man
også havde kunnet fiinde kandidaters ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomhe-
der.

Da der ikke var andre kandidater til bestyrelsen, konstaterede dirigenten med generalfor-
samlingenstilslutning, at Thomas Plenborg, Hans Ole Voigt, ~u!<k~ Pertola og Torbjorn Spetz
var valgt som bestyrelsesmedlemmer.

Dirigenten oplyste, at deri 2014 blev afholdt medarbejdervalg til COWI Holdings bestyrelse,
hvor der blev valgt henholdsvis to kandidater fra COWI A/S, Danmark og en Kandidat ~`ra
COWI AB, Sverige. Dirigenten oplyst, at de medarbejdervalgte medlemmer af bestyrelsen
var valgt foren 3-årig periode, og idet de havde været på valg for 2 år siden, varde således
valgt for endnu 1 år. I bestyrelsen sad dermed fortsat følgende medarbejdervalgte med-
lemmer:

Niels Fog (COWI A/S) -som havde vaeret medlem at bestyrelsen siden 2010, samt
Sophus Hjort (COWI A/S), og

o Caroline Magnusson (COWI AB) -som begge havde været medlem af bestyrelsen si-
den valget i 2014

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen herefter bestod af:

ø Steen Riisgaard, formand
m Lars Green Lauridsen, næstformand
o Thomas Plenåorg
a Hans Ole Voigt
ø pukka Pertola

Torbjorn Spetz
Caroline Magnusson
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• Niels Fog
Sophus Hjort

Punkt 70 ~~~~ ~~~ ~~at~~~~;~rå~~~r~~~ ~~~u~~U~ fie° %:å~~r~ i~~~øB ~~~~~ ~e~~ralfor-
~~~Bi~~

Dirigenten oplyste, at der forelå forslag fra bestyrelsen om genvalg af Pricewaterhous~-
Coopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab snm selskabets revisor.

Dirigenten konstaterede, at der ikke var andre forslag til revisor, og at Pricewaterhouse-
Coopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab herefter med generalforsamlingens til-
slutningvar genvalgt som selskabets revisor indtil næste ordinere generalforsamling.

Pa~nkt ~e ~emyndå~~l~~ ~~~ ~rhver~e~~~ ai ~~ne ~~~'s~r-

Dirigenten oplyste, at der forelå forslag fra bestyrelsen om, at bestyrelsen bemyndigedes til
løhende at lady selskabet erhverve egne aktier. Dette dog såleds at den samlede behold-
ning af aktier i selskabet ikke oversteg 10 procent ar selskabets aktiekapital, og således at
Købsprisen ikke afveg fra en pris baseret på selskabets indre værdi i henhold til den fore-
gående generalforsamlingsgodl~cendte årerapport. Bemyndigelsen var foreslået givet foren
periode på 5år, og altså dermed indtil 30. marts 2021.

Dirigenten oplyste, at i det bemyndigelsen var foreslået givet for 5år, og forudsat at det
blev vedtaget, var det ikke nødvendigt ai have dette punkt på dagsordenen på hver eneste
ordinære generalforsamling, men kun de år hvor der var behov for at behandle emne. Det
var derfor, at bestyrelsen havde fundet det hensigtsm~ssigt, at stille forslag om at ændre
vedtægterne, således ar dette punkt slettes som et standardpunkt på dagsordenen for den
ordinære generalforsamling, hvis altså generalforsamlingen vedtog den foreslåede 5-årige
bemyndigelse. Dirigenten oplyste, at dette forslag var punkt 9a på dagsordenen.

Dirigenten kunne endvidere oplyse, a~ bemyndigelsen ~`~rst og fremmest var tænkt at skul-
le udnyttes i sammenhæng med medarbejderaktieprogrammet.

Da ingen ~dnskede ordet konstaterede dirigenten med generalforsamlingens filslutning, at
den ønskede bemyndigelse til bestyrelsen til at erhverve egne aktier var vedtaget.
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Punkt 9e Behandling af forslag fri bestyrelse eller aktionærer

9a. Vedtægtsændring

Dirigenten oplyste, at da generalrorsamlingen netop under punkt 8 havde vedtaget at be-
myndigelsen til erhvervelse af egne aktier blev givet foren 5-årig periode, stillede bestyrel-
sen forslag orn at slette pkt. 9.1.8 i selskabets vedtægter:

"Bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier."

Dirigenten oplyse, at punktet til enhver tid kunne medtages på dagsordenen, hvis det
fandtes relevant.

Dirigenten forklarede, at forslaget skulle tiltrædes dels af mindst 2/3 afr de afgivne stemmer
og dels af mindst 2/3 af den del af sels4~abskapitalen, som var repræsenteret her på gene-
ralforsamlingenfor at blive vedtaget.

Da ingen ønskede ordet konstaterede dirigenten med generalforsamlingens tilslutning, at
generalforsamlingen havde godkendt forslagst om at slefite p!«. 9.1.8 i selskabets vedtæg-
ter, hvormed bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier fremover ikke var et fast dagsor-
denspunkt.

9be Ophør af C-aktiekl~ssera ve~9 konvertering af nominelt kr. 8.693.800 C-aktier (efne
aktier) til ~-aktier

Dirigenten oplyse, at C-aktierne var aktier, der blev ombyttet med udstedte medarbejder-
aktier i COWI A/S i forbindelse med stiftelsen af COWI Holding A/S. C-aktierne var siden
sidsfie års generalforsamling blevet k~bt, og i dag var samtlige C-aktier egne aktier.

destyrelsen stillede på din baggrund forslag om at konvertere selskabets egen beholdning
af C-aktier, hvilket var samtlige C-aktier, svarende til nominelt kr. 8.693.800, til B-aktier.
Dermed !<unne de konverterede aktier indgå i selskabets beholdning af B-aktier i forbindel-
se med aktieudbuddet 2016, og således at C-aktieklassen ophørte.

Denne aktiekonvertering var udelukkende administrativt begrundet, ide~~ der således var
flere B-aktier at udbyde til medarbejderne i COWI-koncernen, og således at C-aktieklassen
formelt ophØrte og ville blive skrevet ud af vedt~g~erne.

Dirigenten oplyste, at hvis generalforsamlingen godkendte din ̀ roreslåede konvertering
ville henvisningerne til henholdsvis C-aktier og C-aktionærer i sels{<abets vedt~gter pkt.
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5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 6.1, 6.2, 8.9.2 og 1 1.3 blive slettet, og p!<t. 3.1 i selskabets vedtægter ville
blive mindret til følgende:

"Selskabets aktiekapital er kr. 282.200.500 fordelt med R<r. 200.00t~.000 A-aktier og kr.
82.200.500 B-aktier."

Dirigenten oplyste herefter, at forslaget skulle tiltrædes af mindst 2/3 af såvel de afigivne
stemmer som den del af selskabskapitalen, der var repræsenteret på generalforsamlingen
for at blive vedtaget.

Da ingen ønskede ordet konstaterede dirigenten med generalforsamlingens tilslutning, at
generalforsamlingen havde godkendt forslaget om ophør a~ C-aktieklassen ved konverte-
ring af nominelt kr. 8.693.800 C-a{<tier (egne aktier) til B-aktier og den deraf følgende æn-
dring af sels4<abets vedt~gter.

9ce ~Endring af tildelings- o~ besiddelsesvilkår for aktier i i;OVV~ '~~~~~~~~ ~/~ - ~-~@~~u~r

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen stillede forslag om, at de gældende tildelings- og besid-
delsesvilkår'~or B-aktier ændres.

Dirigenten forklarede, at ændring ar besiddelsesvilkårene var et generalforsamlingsanlig-
gende, idet der var tale om mere end "generelle, mindre tilpasninger og tilretninger".

Dirigenten forklarede videre, at hvad angik bestyrelsens forslag til indring af tildelingsvil-
kårene, fulgte deb af tild~lingsvilkår~ne pkt. 4.1, at COWI til enhver tid var berettiget til at
Korrigere Iler mindre vilkårene. Selvom COWI principielt b(ot kunne gennemi`øre en æn-
dring af tildelingsvilkårene udenom generalforsamlingen, havde bestyrelsen dog valgt også
at lade general'~orsamlingen tage stilling til ændringsforslagene til tildelingsvilkårene sam-
men med ændringerne til besiddelsesvilkårene, hvorfor de også var med under dette
dagsordenspunkt.

Dern~st orienterede dirigenfien om selve forslagene.

For det første stillede bestyrelsen forslag om, at salgspligten i en række specirikke tilfælde
first skulle indtræde tre år efter aktionsrens fratr~delse. Som reglerne var i dag, var B-
ak~ionærer forpligtet til at s~lge sine aktier ved fratræden. Generalforsamlingen skulle
tiltræde forslager om, at medarbejdere kunne beholde sine B-aktier, hvis en medarbejder
(i) blev opsagt uden at have misligholdt ansættelsesforholdet, (ii) gik på pension Iler efiter-
løn, Iler (iii) blev permanent uarbejdsdygtig.
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Dirigenten oplyste, at mere specifi{<t indebar forslaget om ændring af "Vilkår for besiddelse
af aktier i COWI Holding A/5 - B-a~<tier" - at et nyt pkt. 2.2.3.2 blev tilføjet med f~lgende
ordlyd:

"Uanset pkt. 2.2..3.7, indtroder Aktionc~rens salgspligt l henhold til pkt. 2.2 ire (3) år efter Aktio-
nc~rens ansc~rtelsesforhold ophører, men efter sØmme principper som ar~fort i pkt. x.2.3.7, så-
fremt Aktioncerens ansc~ttelsesforhold ophører i tilfØlde af.~

(1~ COW/s opsigelse eller ophavelse af ansØttelsesforholdet med Flktionc~ren (for så vidt angår
Bestyrelsesmedlemmer, at de ikke bliver genvalgt ti! bes~yreisen) af andre grunde end den på-
gaeldende Al~tionrØrs misligholdelse af ar~s~ttelsesforholdet,

(~) at Aktionc~ren går på pension eller efterløn i overensstemmelse mid den pågcØldende Flktio-
naers ar~scettelseskontrakt med COW! eller ufravigelig lovgivning,

(3) AktionØrens permanente uarbejdsdygtighed, herunder min ikke begrcØnset til neds~ttelse af
arbejdsevnen med mere end SO procent."

For det andet stillede bestyrelsen forslag om, at der blev åbnet mulighed for, at også med-
lemmer afi bestyrelserne i COV~II Holding A/S og COWl~onden kunne erhvervs og besidde
aktier i COWI Holding A/S for at styrke de pågældende personers tilknytning til COWI.

Dirigenten oplyste, at forslaget indebar, at vederlagspolitikken for bestyrelsen ville blive
korrigere' på dette punkt, jf. punkt 9d på dagsordenen.

Dirigenten åbnede flor debat og gav ordet til Stig Lohmann-Devantier. Stig Lohmann-
D~vanti~r havde to sp~rgsmål:

1) Med henvisning til indring af salgspligten, blev der spurgt hvorfior var man komme
firem til tre år og ikke f.eks. fem år?

2) Under henvisning til Morslaget om, at bestyrelserne skulle kunne erhverve og besidde
aktier i COWI spurgtes til, om det var i form af, at de pågældende kunne købe aktier ~Cil
indre værdi ligesom alle andre medarbejdere, eller var det meningen at de pågælden-
de skulle have uddelt aktier tænkt som en incitamentsordning?

Dirigenten gav here~'cer ordet til Steen Riisgaard for besvarelse af sporgsmålene.

Steen Riisgaard forklarede som svar på det første spØrgsmål, at den oprindelige tanke var
at aktionærerne skulle være medarbejdere i COVVI, men at bestyrelsen havde vurderet at
det var lidt hårdt, at man skulle saelge sine aktier i farste aktievindue efter man ikke længe-
re var medarbejder. For at skabe en blid overgang havde bestyrelsen stillet forslag om, at
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salgspligten i en række tilfælde først indtrådte tre år efter ansættelsesforholdets ophyr,
men det kunne også have vaerefi et år eller to år, men fem år havde ikke været overvejet.

Til det anået spørgsmål svarede Steen t~iisgaard, at vilkårene for bestyrelsesmedlemmerne
ville være de samme som de dyr gjaldt for medarbejderne i COWI, og bestyrelsesm~dlem-
merne ville således ligeledes Kunne erhverve aktier i et a!<ti~vindue til indre v~rdi.

Herefter gav Steen Riisgaard ordt til dirigenten.

Da ingen andre ønsE<ede ordet konstaterede dirigenten rned generalforsamlingens tilslut-
ning, at generalforsamlingen havde godkendt forslaget om ændre tildelings- og besiddel-
sesvilkårfor aktier i COWI Holding A/S - B-aktier.

9do ~~d~c~~idel~e af ve~ierl~~sposi~ik fir bes~~~-e9se ~~ dårektion

Dirigenten oplyste, at bes~~yrelsen stillede Morslag om opdatering af den på generalforsam-
lingen i 2014 godkendte vederlagspolitik for bestyrelse og direktion. Den opdaterede ve-
derlagspolitik var udsendt sammen med indkaldelsen og var at finde på hjemmesiden.
Dirigenten forklarede, at florslaget gav mulighed for yderligere tildeling afi aktier ved over-
opfyldelse af de stillede mål.

Dirigenten gav ordt til bestyrelsesformand Steen Riisgaard, der præsenterede din fore-
slåede ændring til vederlagspolitikken.

Steen Riisgaard ~or!<larede, at der var to Øndringer til vederlagspolitikken. Den første hand-
lede om minimumskravet for udbetalinger af de kortsigtede og langsigtede elementer i
!<oncerndirektionens vederlag. For at de kortsigtede og langsigtede elementer kunne blive
udbetalt, skulle COWI-koncernen i året, hvor aktierne blev tilåelt opnå en EBIT på minimum
Z,S procent. Det var en stramning i forhold til tidligere, hvor minimumsgraden var en EBIT
på to procent. Hvad angik forslaget om netop 2,5 brocent iorklar~de Steen Riisgaard, at det
var begrundet i forsøget på at finde et tal, hvor det var rimeligt, at der blev udbetalt bonus,
og bes'tyrels~n havde fundet det rimeligt, at dette tal blev strammet lidt i forhold til tidlige-
re.

Det andet element i forslaget handlede om det langsigtede incitam2ntsprogram for kon-
cerndirektionen. Et program der havde til formål at sikre, at direktionens pramstationer var i
overensstemmelse med COWIs behov set i det lange perspektiv. Til det var der to ~ndrin-
ger. Den ene ændring gik på, at når direktionen havde opfiyldt de fastsatte mål, og når den
efterfølgende foreløbige tildeling af aktierne havde fiundet sted, ville den foreløbige aktie-
tildeling ikke som tidligere kunne reduceres til 0 i den 3-årige periode, hvor aktierne var
båndlagt. Det be~t~d, at når aktierne var tildelt, kunne direktionen ikke miste dem igen i
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løbet af den eirter~olgende 3-årige period, hvor al<ti~rne var båndlagt med mindre direkti-
onsmedlemmet rorlod COWL. Den anden ændring i det langsigtede incitamentsprogram
handlede om overpræstation i florhold tii de rastsalte mål. Det betød konkret, at direktio-
nen havde mulighed flor at få tildelt yderligere aktier, hvis de fastsatte mål blev overopfyldt
på en imponerende måde. Baggrunden her~`or var, at man ikke Ønskede en situation, hvor
der blev taenkt strategisk omkring årsafslutningen, på ~n måde hvor det ikke kunne betale
sig at gøre mere og i stedet skubbe det of nyste regnskabsår.

Herefter gav Sieen Riisgaard ordet til dirigenten.

Dirigenten oplyste, at hvis generalforsamlingen godkendte den foreslåede vederlagspolitik,
ville pkt. 15.2 i Selskabets vedt~gt~r blive korrigeret i overenssternmelse hermed.

Dirigenten åbnede for debat og gav ordet tilens Brendstrup.~ens Br~ndstrup henviste til
en tidligere diskussion i fiorbindelse med de langsigtede programmyr, hvor der blev nævnt
yoyo-regnskaØer eller tilsvarende, som netop b(ev stoppet ved, at man f<unne tage tildelte
aktier tilbags igen. Det kunne man nu ikke længere, og )ens BrencJstrup spurgte derror,
hvorfor det ikke I~ngere var aktuelt og fornuftigt ac kunne tilbagetage a!<ti~r uddelt inden
for det langsigtede program?

Dirigenten gav herefter ordet til Steen Riisgaard for besvarelse a~ spørgsmålet.

Steen Riisgaard forklarede, at lovgivningen var klar om, ac hvis dir2!<tionen Iler andre hav-
de fået tildelt en bonus, aktier eller andet på baggrund af åbenbarfi forkarle informationer,
kunne man forlange pengene tilbage, hvorfor denne situation ikke var relevant. Når b~sty-
relsen stillede det pågældende florslag, var det Steen Riisgaards vurdering, at med d~ mål
COWI havde, hvilket var at skabe indre værdi, var det stillede forslag den måde, COWI bedst
blev sikret på.

Herefter gav Steen Riisgaard ordet til dirigenten.

Da ingin andre aktionerer ønskede ordet, l~onstaterede dirigenten med generaliorsamlin-
gens Bilslutning, at forslaget om godkendelse ar v~derlagspoliti!< for bestyrelse og direktion
var vedtaget.

9~0 ~~~~i~~ f~-a ~~ti~r~~~- ~9u~ ~err~r~

Dirigenten oplyse, at Nis Benn stilledes forslag om, at der blev givet større indblik i selska-
bets fo!<us på fremtidig succes. Nis Benn stillgyde derfor rølgende 3 forslag oØ, at bestyrel-
senfremover:
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(i) opfordres til at rapportere i s~is{cabets årsrapport og på selskabets ordinere generalfor-
samling om selskabets niveau For investeringer i fremtidig succes, samt den normere stra-
tegi herfor, herunder omfanget af selskabets investeringer i udvikling a~` virksomheden,
medarbejdere og teams.

(ii) opfordres til at rapportere på virksomhedens evne fil at iasthold~ og tiltro{<ke talenter
og nøglemedarbejdere.

(iii) opfordres til at redegøre for alle øvrige relevante investeringer i fremtidig succes, uden
fremlæggelse af sensitiv information.

Dirigenten gav ordet til Nis Benn, der præsenterede og motiverede sine forslag.

Indledningsvist fortalte Nis Benn, at han havde været medarbejder i COWI i fem år indtil
november 2015, hvor han var fratrådt. Samtidig med at det havde væreten stor fornøjelse
at arbejde i COWI forklarede flis Benn, at COWI efter hans vurdering i!<ke var nået så langt,
som han mente, COWI kunne have nået i den periode, hvor han havde vimret ansat. En af
årsagerne til dette var, at der var blevet underinvesteret ludviklingen af forretningen. Nis
Benn navnte områder, som COWI kunne have investeret mere i, herunder f.eks. digitalise-
ring, analyse af om det var d~ rigtige medarbejdere der havde forladt COWI og baggrunden
for nedskrivninger. Nis Benn bem~rkede, at hans forslag ikke skulle ses som en kritik, men
som et ønske om at få mere gennemsigtigh~d eller mere ansvarlighed omkring bestemte
forhold r COWI. flis 13enn 'forklarede, at hans ~`orslag var fiormulerei som tre specifikke for-
slag, så de kunne vedtages hver for sig. Nis Senn gennemgik forslagene.

Dirigenten takkede Nis Benn og gav herefter ordet til formanden Steen Riisgaard, som
havde en bemærkning til forslagene.

Steen Riisgaard takkede for forslagene, som han fandt velbegrundede og bemærkede, at
han var glad flor, at der !<om diskussioner om sådanne emner på generalforsamlingen.
Steen Riisgaard for{<larede, at mange af de forhold Nis Qenn trak frem var rigtige og rele-
vante og en vigtig del i COWIs udvikling. Derfor var netop disse forhold også en vigtig def af
One Step Ahead, hvor der var fire indsatsområder; Leadership Business, Mindset, Operati-
onal Excellence og Innovation. Steen Riisgaard forklarede dog, at bestyrelsen ikke var enig i
at sådanne forhold skulle beskrives i en årsrapport. Steen Riisgaard rorklarede, at COWI
rapporterede som de skulle i henhold til lovgivningen og han påpegede, at mange af de
aspekter, Nis Benn havde nævnt, ikke var forhold, som Steen Riisgaard mente skulle være
offientligt ~ilg~ngelige, netop fordi de var så strategisk vigtige. Steen Riisgaard forklarede, at
der var fokus på alle de forhold som Nis Benn havde nævnt, men at man ikke ønskede at
dele oplysninger herom med andre uden for COWI. Bestyrelsen støttede således ikke Nis
Benns konkrete forslag, men intentionerne bag.
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Dirigenten lakkede Steen Riisgaard, og gav herefter ordet til Nis Benn, som ønskede ordet
for en opføig~nde bemærkning. Nis Benn ~~orklarede, at det nitop var derfor han havde
stillet tre forslag, og arc der kun stod årsrapport i det første forslag. Nis Benn forklarede, at
han ikke var enig i Steen Riisgaards svar, da Nis Bann mente, at det var en styrke at turde
fremlægge sådanne oplysninger.

Dirigenten gav herefter ordet til nyste taler, Anton Petersen, formand ror COWlfonden.

Anfion Petersen var snig med Steen Riisgaard i, at det var meget vigtige temaer, der bliv
taget op af filis Benn, og det var selvfølgelig forhold, der s<<ulle håndteres i organisationen.
Anton Petersen forklarede dog, at han ikke på vegne ar C~Wlfond~n kunne tilslutte sig, at
sådanne oplysninger kom frem i årsrappor~en eller på general`rorsamlingen, flor så ville det
blive meget sti~`t og tungt, og det ville ikke rremme COWI. Anton Petersen fiorklared~, at
COWlfonden derfor bakkede op om Steen Riisgaards redegørelse, og at COWl~onden såle-
des ikke kunne støtte Øe tre forslag firg Nis Benn.

Dirigenten gav herefter ordet til formanden Steen Riisgaard, som havde en op~olgend~
bemærkning til forslaget.

Steen Riisgaard forklarede, at de rapporter Nis Benn ønskede, bortset fra rappor~~eringen i
årsrapporten, allerede blev udarbejdet og eksisterede i virksomheden, og direktionen delte
sådanne rapporter med bestyrelsen, og data heri bliv brugt og analyseret, men ikke delgi
med omverdenen.

Herei~er var Iler ikke flere aktionærer der ønskede ordt. Da COVlllfonclen, som har stem-
memajoriteten ikke s~~ttede nogen afi de tre fremsatte ~`orslag fra Nis Benn, konstaterede
dirigenten med generalforsamlingens tilslutning, at ingen a~ forslagene rra filis Benn blev
vedtaget.

bio ~es~~~~~åi~e9~~ Lid de~Å~~~L~~

Der rorelå florslag om bemyndigelse til dirigenten til at anmelde d~~ her vedtagne samt
ændre i det vedtagne i det omfang, Erhvervsstyrelsen måtte anmoåe herom.

Da ingen aktionærer ønsEcede orde, !<onstat~rede dirigenten med g~neralfrorsamling~ns
tilslutning, at forslagst om bemynØigelse til dirigenten var vedtaget.
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Punkt 10: Eventuelt

Da ingen aktionærer ønskede ordet nedlagde dirigenten sit hverv og gav ordet til Sten
Kiisgaarå.

Steen Riisgaard oplyste, at dagsordenen var udtømt og takkede aktionærerne for, at de var
mødt op og dirigenten for god modeledelse.

Steen Riisgaard konstaterede, at den formelle del af generalfiorsamlingen var afsluttet, men
at COWI fortsatte traditionen med at den formelle del af generalforsamlingen efiterfølges afi
en uformel del, hvor forskellige oplægsholdere fortæller om markante projekter. Steen
Riisgaard oplyste endvidere, at COWI bagefter var vært for et lettere traktement.

Here~er gav Steen Riisgaard ordet til Lars-Peter Søbye, der introducerede de to talere, der
skulle holde indlæg om udvalgte COØI forretningsområder.

Som diri:~ent:


