
 

 

Blanketten skal sendes til Euronext Securities, Nicolai Eigtveds Gade 8, 1402 København K enten pr. e-mail 

CPH-investor@euronext.com eller med posten. 

Euronext Securities skal have fuldmagtsblanketten i hænde senest den 16. april 2023. Det er fuldmagtsgivers 

ansvar, at fysiske fuldmagtsblanketter er Euronext Securites i hænde inden fristens udløb. 

 

Fuldmagt 

Fuldmagt til brug på den ordinære generalforsamling i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger 

mandag den 17. april 2023 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 og adresse (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. Bestyrelsens beretning     

3. Forelæggelse og godkendelse af årsrapport 2022 ❑ ❑ ❑ For 

4.  Forslag fra bestyrelsen     

4.a    Forslag om afledt af JA’s fusion med DM i form af 

konsekvensændringer til § 3, § 10 og § 22 samt visse 

redaktionelle ændringer 

❑ ❑ ❑ For 

5.  Forslag fra medlemmer     

5.a Forslag fra Margrethe Askegaard m.fl.  ❑ ❑ ❑ For 

5.b Forslag fra Henning Krabbe og Flemming Duus 

Mathiesen 

❑ ❑ ❑ Imod 

5.c Forslag fra Flemming Duus Mathiesen og Henning 

Krabbe 

❑ ❑ ❑ Imod 

5.d Forslag fra Flemming Duus Mathiesen og Henning 

Krabbe 

❑ ❑ ❑ Imod 

6. Valg til bestyrelse     

6. Genvalg af Johannes Elbæk     

6. Genvalg af Kirsten Holst     

6.  Nyvalg af Kasper Klintø     

7. Forslag om genvalg af PricewaterhouseCoopers som 

pensionskassens revisor 

❑  ❑ For 

8. Eventuelt     

     
 

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. Hvis generalforsamlingen aflyses/udsættes, er fuldmagten også gyldig på en 
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Blanketten skal sendes til Euronext Securities, Nicolai Eigtveds Gade 8, 1402 København K enten pr. e-mail 

CPH-investor@euronext.com eller med posten. 

Euronext Securities skal have fuldmagtsblanketten i hænde senest den 16. april 2023. Det er fuldmagtsgivers 

ansvar, at fysiske fuldmagtsblanketter er Euronext Securites i hænde inden fristens udløb. 

 

efterfølgende generalforsamling, der er indkaldes til erstatning af den aflyste/udsatte generalforsamling, 

for så vidt angår de beslutninger og valg, der fremgår af ovennævnte dagsorden, herunder eventuelle 

ændringsforslag. 

 

Fuldmagtsgivers underskrift 

 

 

      

Dato  Underskrift 
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