Stemmevejledning
- hvis du er medlem af Pensionskassen for Magistre og Psykologer (MP Pension):

Du kan afgive din stemme på én af 4 følgende måder:
1) Mød op til generalforsamlingen
Generalforsamling 2015 bliver holdt torsdag 16. april 2015 i Tivoli Hotel & Congress
Center, Arni Magnusson Gade 2-4, København V.
- 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. (OBS: Vi bruger kun fuldmagten til at stemme på
AnsvarligFremtid's eget forslag: LINK) Sådan gør du:
Brug dit NemID til at logge ind på MP’s generalforsamlingsportal på denne
side:
https://www.vponline.dk/ip/ctrl/portal/Frontpage.do?command=&asident=MP

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:
Thomas Meinert Larsen
J.C. Christensens Gade 2A, 3TV
2300 København S
Fødselsdato: 07-09-1974

- eller -

3) Stem via ”Elektronisk instruktionsfuldmagt til bestyrelsen”
Ved at anvende den såkaldte ”Instruktionsfuldmagt til bestyrelsen” kan du afgive
dine egne stemmer på alle fremsatte forslag på generalforsamlingen.
Sådan gør du:
Brug dit NemID til at logge ind på MP’s generalforsamlingsportal på denne
side:
https://www.vponline.dk/ip/ctrl/portal/Frontpage.do?command=&asident=MP

Følg instruktionerne på siden. Når du bliver spurgt hvilken type fuldmagt du ønsker
at benytte, så vælg "Instruktionsfuldmagt til bestyrelsen".
Husk at stemme ”FOR” forslag nummer 12: ”Forslag til afvikling af investeringer i
kulselskaber mv.”
- eller 4) 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, og du kan tillige stemme på det vigtige forslag 1
(forslag om delegeret-forsamling).
AnsvarligFremtid bruger altså kun fuldmagten til at stemme for AnsvarligFremtid's
eget forslag (forslag 12) samt forslaget om delegeret-forsamling (forslag 1).
Du angiver selv, hvad du ønsker at stemme på forslag 1. Sådan gør du:
a. Udskriv skabelonen for fuldmagt her:
LINK TIL FULDMAGT
b. Udfyld og underskriv fuldmagten.
Sæt kun ét kryds, nemlig ved det du ønsker på forslag 1 om delegeretforsamling.
c. Scan den underskrevne fuldmagt og send den via e-mail til
info@ansvarligfremtid.dk eller udprint den og send den med posten til:
Thomas Meinert Larsen
J.C. Christensens Gade 2A, 3TV
2300 København S
Send fuldmagten, så den er fremme senest tirsdag den 14. april 2015.

