
 

 

Blanketten kan sendes / indleveres til Kreditbanken A/S, H. P. Hanssens Gade 17, 6200 Aabenraa, eller til en af bankens afdelinger. 

FULDMAGTSBLANKET 
til Kreditbanken A/S’ ordinære generalforsamling den 20.03.2019 

i Arena Aabenraa, Hjelmallé 3, 6200 Aabenraa 
 

Dato:  Aktionærens navn: 

 

 Adresse: 

 

 Postnr. og by: 

 

 Depot-/VP-reference: 

 

 Underskrift: 

Undertegnede meddeler hermed fuldmagt til på mine vegne at give møde og stemme på den indkaldte ordinære generalforsamling i Kreditbanken A/S 

den 20.03.2019 i henhold til nedenstående: 

Sæt venligst kryds i rubrik A) eller B) eller C): 

A)  Fuldmagt gives til 

navngiven tredjemand:  

  Oplys fuldmægtigens navn og adresse (BLOKBOGSTAVER) 
 

eller 

B)   Fuldmagt gives til:  (eller ordre) 

  Bestyrelsen eller oplys fuldmægtigens navn og adresse (BLOKBOGSTAVER) 

   til at stemme i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling som anført i skemaet nedenfor. 

eller 

C)  Instruktionsfuldmag 

gives til:  (eller ordre) 

  Bestyrelsen eller oplys fuldmægtigens navn og adresse (BLOKBOGSTAVER) 

  til at stemme i overensstemmelse med afkrydsningen nedenfor. 
 

Sæt venligst kryds i rubrikkerne ”FOR”, ”IMOD” eller ”UNDLAD” for at angive, hvorledes stemmerne ønskes afgivet. 

Dagsordenspunkter  

(Den fulde dagsorden fremgår af indkaldelsen) 
For Imod Undlad 

Bestyrelsens 

anbefaling 

1. Bestyrelsens beretning (Der kan ikke stemmes herom)     

2. Godkendelse af årsrapport samt beslutning om anvendelse af overskud    FOR 

3. Valg af medlemmer til bestyrelsen:     

    Genvalg af Ulrik Frederiksen    FOR 

4. Valg af revisor – Valg af PricewaterhouseCoopers, Herning, Statsautoriseret    

    Revisionspartnerselskab 
   FOR 

5. Forslag fra bestyrelsen:     

A. Bemyndigelse til bestyrelsen til at lade banken erhverve egne aktier 

 
   FOR 

Såfremt fuldmagten alene dateres og underskrives, betragtes fuldmagten som afgivet i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling som anført i 

skemaet ovenfor. Fuldmagten gælder for alle emner, der bliver behandlet på generalforsamlingen. Hvis der fremsættes nye forslag til afstemning, 

herunder ændringsforslag eller personforslag, der ikke fremgår af dagsordenen, vil fuldmagtshaveren stemme på dine vegne efter sin overbevisning. 

(Fuldmagten er også gyldig ved en senere i henhold til vedtægternes § 11 indkaldt generalforsamling, som afholdes på grund af manglende quorum ved 

generalforsamlingen den 20.03.2019) 


