
 
 

Fuldmagt 
Ordinær generalforsamling 25. april 2012 

 
Jeg (undertegnede) er medlem af Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & 
Dyrlæger, 
 
 
Navn  (skriv med BLOKBOGSTAVER) 
 
 
CPR-nr. 

  

 
Nedenstående fuldmagt gælder for alle emner, der bliver behandlet på generalforsamlingen 
og vil tillige blive brugt i tilfælde af ændringsforslag til dagsordenspunkterne og fremsættelse 
af nye forslag til afstemning. 
 
Jeg giver hermed nedenstående fuldmagt til at udøve min stemmeret på 
Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlægers ordinære generalforsamling 
den 25. april 2012 (sæt kun et kryds): 
 

□  Bestyrelsen i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger  
 
eller  
 

□ 
 
Navn* 

  
(skriv med BLOKBOGSTAVER) 

  
Adresse* 

 
 

 

  
Postnr. og by* 

 
 

 

  
Fødselsdato, 
CPR-nr. eller 
medlemsnummer 

  

  
*Stjernemarkerede oplysninger skal som minimum udfyldes. 

 
 
Dato 
 
 

Underskrift 

 
BEMÆRK: Af hensyn til den praktiske planlægning og afvikling af generalforsamlingen bedes 
du sende den udfyldte fuldmagt til os, så vi har den senest 23. april 2012. 
 
Du kan sende fuldmagter til os på fire måder:  
• Via vores hjemmeside www.pjdpension.dk/pjdgf2012. 
• Med post til Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger, Smakkedalen 8, 2820 

Gentofte. 
• Indscannet via mail til gf2012pjd@unipension.dk 
• Via fax på +45 3915 0199. 



 
 

 
 
Sådan stemmer du med fuldmagt på PJD’s generalforsamling 
 
Hvis du ikke selv møder op til generalforsamlingen, kan du stemme ved at afgive fuldmagt. 
Afgiver du fuldmagt, er du fuldmagtsgiver.  
 
Du kan give fuldmagt til enten pensionskassens bestyrelse eller til en navngiven person efter 
dit eget ønske. Den, der får din fuldmagt, er fuldmagtshaver. Du kan give fuldmagt til såvel 
medlemmer som ikke-medlemmer af pensionskassen. 
 
Der er ingen begrænsninger i antallet af fuldmagter, som en fuldmagtshaver kan modtage. 
 
Sådan gør du 
Du kan afgive fuldmagt elektronisk med NemID via www.pjdpension.dk/pjdgf2012. Det er 
både nemt og hurtigt. 
 
Har du ikke mulighed for at afgive din fuldmagt elektronisk, kan du gøre det skriftligt. En 
skriftlig fuldmagt skal: 
 
• Være dateret og underskrevet. 
• Indeholde de oplysninger, som er nødvendige for at identificere både fuldmagtsgiver og 

fuldmagtshaver. Kan vi ikke identificere fuldmagtshaver ud fra de oplysninger, du har 
givet, er vi nødt til at erklære fuldmagten ugyldig. 

 
Du kan downloade en fuldmagtsblanket fra hjemmesiden. 
 
Det praktiske 
Af hensyn til den praktiske planlægning og afvikling af generalforsamlingen bedes du sende 
den udfyldte fuldmagt til os, så vi har den senest 23. april 2012. 
 
Du kan sende fuldmagter til os på fire måder:  
 
• Via vores hjemmeside www.pjdpension.dk/pjdgf2012. 
• Med post til Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger, Smakkedalen 8, 2820 

Gentofte. 
• Indscannet via mail til gf2012pjd@unipension.dk 
• Via fax på +45 3915 0199. 
 
Fuldmagtshaver skal identificere sig med gyldig billedlegitimation på generalforsamlingen. 
Herefter får fuldmagtshaveren udleveret et antal stemmesedler svarende til antallet af 
stemmer.  
 
Hvis en fuldmagtshaver har flere fuldmagter, kan fuldmagtshaveren få udleveret enten én 
stemmeseddel pr. fuldmagt eller en stemmeseddel påført antallet af fuldmagter. 
 
Lovgivning 
Reglerne for benyttelse af fuldmagter ved generalforsamling følger af selskabsloven § 80, stk. 
1-4, der er gældende for tværgående pensionskasser, jf. lov om finansiel virksomhed § 116, 
stk. 1 og § 114, stk. 3. Lovene kan findes på www.retsinformation.dk. 
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