
Stemmevejledning  
 
- hvis du er medlem af Arkitekternes Pensionskasse (AP): 

 
Du kan afgive din stemme på én af tre følgende måder: 

 
1) Mød op til generalforsamlingen 

 

Generalforsamling bliver holdt kl. 16 tirsdag 5. april 2016 i Charlottehaven, Hjørringgade 12C, 2100 Kbh.Ø 

 

- eller - 

2) Afgiv fuldmagt til AnsvarligFremtid elektronisk 

Ved at give fuldmagt til en forslagsstiller fra AnsvarligFremtid giver du os mulighed for at stemme på dine 

vegne. Vi bruger kun fuldmagten til at stemme for AnsvarligFremtid's eget forslag (forslag 6) og yderligere 

èt andet fremsat medlemsforslag (forslag 7) med samme sigte: LINK TIL BEGGE FORSLAG).  

Sådan gør du: 

Brug dit NemID til at logge ind på AP’s generalforsamlingsportal på denne side: 

https://www.vponline.dk/ip/ctrl/portal/Frontpage.do?command=&asident=ARKI  

Følg instruktionerne på siden. Når du bliver spurgt hvilken type fuldmagt du ønsker at benytte, så 

vælg "Jeg ønsker at lade en anden stemme på mine vegne". Du er velkommen til at angive 

fuldmægtig tredjemand som: 

 

Lilian Jensen  

Schwenckestræde 10A 

2750 Ballerup 

Fødselsdato: 09-02-1947 

- eller - 

3) Afgiv fuldmagt til AnsvarligFremtid på print 

Ved at give fuldmagt til en forslagsstiller fra AnsvarligFremtid giver du os mulighed for at stemme på dine 

vegne. Vi bruger kun fuldmagten til at stemme for AnsvarligFremtid's eget forslag og yderligere ét andet 

fremsat medlemsforslag med samme sigte: LINK TIL BEGGE FORSLAG). Sådan gør du: 

a. Udskriv skabelonen for fuldmagt her: LINK TIL FULDMAGT FORMULAR  

b. Udfyld og underskriv fuldmagten. 

c. Scan den underskrevne fuldmagt og send den til: 

 

VP Investor Service A/S, Weidekampsgade 14, P.O. Box 4040, 2340 København S,  

således at fuldmagten er VP Investor Service i hænde senest den 3. april 2016 kl. 23:59. 

 

eller send via e-mail til lilian.j@mail.dk eller send den med posten til: 

Lilian Jensen, Schwenckestræde 10A, 2750 Ballerup 

Send fuldmagten, så den er fremme senest mandag den 4. april 2016. 

http://www.arkitektpension.dk/media/7926436e-c345-4670-af0e-9d74b9488b52/RouC-g/GF2016/AP/Uforkortede%20forslag%20AP.pdf
https://www.vponline.dk/ip/ctrl/portal/Frontpage.do?command=&asident=ARKI
http://www.arkitektpension.dk/media/7926436e-c345-4670-af0e-9d74b9488b52/RouC-g/GF2016/AP/Uforkortede%20forslag%20AP.pdf
http://www.klimabevaegelsen.dk/images/AnsvarligFremtid/AP-Fuldmagtsblanket-2016.pdf
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