
 

Denne brevstemme skal være Kreditbanken A/S, H. P. Hanssens Gade 17, 6200 Aabenraa eller en af bankens afdelinger i hænde senest tirsdag, den 15. marts 2022 kl. 12.00. 

BREVSTEMME 
til Kreditbanken A/S’ ordinære generalforsamling den 16. marts 2022 

i Arena Aabenraa, Hjelmallé 3, 6200 Aabenraa. 

 
 

Dato: ________________________________            Underskrift:  ________________________________________________ 

Undertegnede:  

Aktionærens navn:  

Adresse:  

Postnr. og by:  

Depot-/VP-referencenr.:  

 

afgiver hermed følgende brevstemme til den indkaldte, ordinære generalforsamling i Kreditbanken A/S den 16. marts 2022 i henhold til nedenstående. 

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. Vejledende afstemning om Kreditbankens vederlagsrapport    FOR 

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen:     

    Valg af Stefanie Laursen    FOR 

    Genvalg af Leif Meyhoff    FOR 

5. Valg af revisor – Genvalg af PricewaterhouseCoopers, Herning, Statsautoriseret    

    Revisionspartnerselskab 
   FOR 

6. Forslag fra bestyrelsen: 

 

 

 

    

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

 

   FOR 

 

B.  Ændring af vedtægternes § 2, afsnit 2 og 3 

 

             FOR          

C. Ændring af vedtægternes § 6, der tilføjes et nyt afsnit 

 

D. Ændring af vedtægternes § 7, hvor første punktum ændres 

   FOR 

 

FOR 

      

 

Såfremt brevstemmen alene dateres og underskrives eller kun udfyldes delvist, betragtes den som en fuldmagt afgivet til bestyrelsen til at stemme i 

overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling som anført i skemaet oven for. Brevstemmen vil blive taget i betragtning, hvis et nyt eller ændret 

forslag efter bestyrelsens rimelige skøn i al væsentlighed er det samme som det oprindelige forslag. 

 

Brevstemmen gælder det antal aktier, som undertegnede besidder pr. registreringsdatoen. Aktiebesiddelsen opgøres på baggrund af notering i  

bankens ejerbog samt meddelelser om ejerforhold, som banken har modtaget, men som endnu ikke er indført i ejerbogen. 

Navnenotering skal foretages senest pr. registreringsdatoen onsdag den 9. marts 2022. Når banken har modtaget ovennævnte brevstemme, kan 

stemmen ikke tilbagekaldes. 

FOR 


