
Blanketten skal sendes til VP Investor Services, Weidekampsgade 14, 2300 København S enten på e-mail 

vpinvestor@vp.dk eller med posten. VP Investor Services skal have fuldmagtsblanketten i hænde senest den 

23. juni 2020. Det er fuldmagtsgivers ansvar, at fysiske fuldmagtsblanketter er VP Investor Services i hænde 

inden fristens udløb. 

 

Fuldmagt 

Fuldmagt til brug på den ordinære generalforsamling i Pensionskassen for teknikum- og diplomingeniører 

onsdag den 24. juni 2020, kl. 17.00. 

Oplysninger om medlemmet (fuldmagtsgiver) (benyt venligst BLOKBOGSTAVER)  

 

Navn:       

Adresse:      

Postnr. og by:      

CPR nr./medlemsnr.      

 

 

Jeg giver hermed fuldmagt i overensstemmelse med afkrydsningen nedenfor. 

 

Sæt venligst kryds i rubrik A), B) eller C) eller afgiv fuldmagt direkte på www.vp.dk/gf. 

 

A)  ❑  Jeg giver fuldmagt til:        

       Fuldmægtigens navn, adresse og CPR nr. (benyt venligst BLOKBOGSTAVER) 

 

B)  ❑ Jeg giver fuldmagt til bestyrelsen (med substitutionsret) til at stemme i overensstemmelse med  

  ”Bestyrelsens anbefalinger”, som angivet nedenfor.  

 

C)  ❑  Jeg giver fuldmagt til bestyrelsen (med substitutionsret) til at stemme i overensstemmelse med  

  afkrydsningen nedenfor (sæt venligst kryds i rubrikkerne ”For”, ”Imod” eller ”Undlad” nedenfor) 

   

     

Dagsorden 

(De fuldstændige forslag fremgår af indkaldelsen og 

pensionskassens hjemmeside) 

For Imod Undlad Bestyrelsens 

anbefaling 

1.  Valg af dirigent ❑  ❑ For 

2.    Forslag til forretningsorden for general-   

   forsamlingens afvikling 

❑ ❑ ❑ For 

4. Godkendelse af resultatopgørelse for 2019 og  

         balancen 31.12.2019 

❑ ❑ ❑ For 

5. Forslag fra bestyrelsen     

5.a  Godkendelse af lønpolitik ❑ ❑ ❑ For 

5.b  Forslag om honorar til bestyrelsen pr. 1. maj 2020 ❑ ❑ ❑ For 

6. Forslag fra medlemmer     

6.a  Forslag fra medlem Ole Schultz m.fl. ❑ ❑ ❑ Imod 

6.b.1 Delforslag 1 fra medlem Johnny Madsen  ❑ ❑ ❑ Imod 

6.b.2 Delforslag 2 fra medlem Johnny Madsen ❑ ❑ ❑ Imod 

6.b.3 Delforslag 3 fra medlem Johnny Madsen     

7. Forslag om, at næste års generalforsamling afholdes 

         i Odense 

❑ ❑ ❑ For 

8. Valg til bestyrelsen     

8.a Genvalg af Lars Kehlet Nørskov    For 

9. Valg af revision     

9.a    Forslag om genvalg af PricewaterhouseCoopers som 

         pensionskassens revisor 

❑  ❑ For 

9.b    Forslag om genvalg af medlemsrevisor Just Benner 

         Knudsen 

❑  ❑ For 

     
 

Såfremt blanketten alene dateres og underskrives, betragtes den som en fuldmagt til bestyrelsen til 

at afgive stemme i overensstemmelse med bestyrelsens anbefalinger ovenfor. 

 

Fuldmagten gælder for alle emner, der bliver behandlet på generalforsamlingen. Hvis der fremsættes nye 

forslag til afstemning, herunder ændringsforslag, vil fuldmagten blive anvendt efter fuldmagtshavers 

bedste overbevisning.  

 

Såfremt generalforsamlingen pga. Covid-19 aflyses eller udsættes til et senere tidspunkt er den afgivne 

fuldmagt også gældende for den generalforsamling, der afholdes senere, medmindre fuldmagten 

udtrykkeligt og skriftligt tilbagekaldes. 

 

 

 

 

mailto:vpinvestor@vp.dk
http://www.vp.dk/gf
osc
Tekstboks
Ole Schultz, Holmestien 7, 2720 Vanløse. 291257



Fuldmagtsgivers underskrift 

 

 

      

Dato  Underskrift 




