FULDMAGTSBLANKET
Ordinær generalforsamling 13. april 2015
Generalfuldmagt til Pensionskassen for
Jordbrugsakademikere & Dyrlægers bestyrelse

Undertegnede
Fuldmagtsgivers navn:
Adresse:
Postnr. og by:
Fødselsdato/CPR-nr./medlemsnr.
Jeg afgiver hermed fuldmagt til Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlægers
bestyrelse (eller ordre) til at udøve min stemmeret på den ordinære generalforsamling i
pensionskassen den 13. april 2015.
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, må bestyrelsen stemme på mine vegne efter deres overbevisning.

Dato

Underskrift

Du skal sende denne fuldmagtsblanket til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, P.O. Box 4040,
DK-2300 København S. Fuldmagten skal være VP Investor Service i hænde senest den 12. april 2015
kl. 23.59.

Fakta om fuldmagter

Hvis du ikke har mulighed for at komme til generalforsamlingen, kan du i stedet udøve din
demokratiske ret ved at afgive fuldmagt. Det er bestemt i lovgivningen, at man skal kunne
stemme ved fuldmagt.
Du kan afgive en fuldmagt elektronisk eller downloade pdf-blanket på
www.pjdpension.dk/pjdgf2015. Fuldmagten skal være afgivet elektronisk, eller være VP
Investor Service fysisk i hænde, senest den 12. april 2015 kl. 23.59.
Det er muligt at medbringe fysiske fuldmagter på selve generalforsamlingen, men af praktiske
hensyn henstiller vi til, at dette undgås i videst muligt omfang. Personer, der medbringer
fuldmagter, må forvente en længere ventetid i forbindelse med indtjekning.
Der er tre måder at give fuldmagt på:
Instruktionsfuldmagt
Med en instruktionsfuldmagt giver du bestyrelsen instruktion om, hvordan den skal stemme
under de enkelte punkter. Instruktionsfuldmagten er i stor udstrækning det samme som
brevstemmer.
Generalfuldmagt til bestyrelsen
Med en generalfuldmagt til bestyrelsen giver du bestyrelsen fuldmagt til at stemme i
overensstemmelse med bestyrelsens anbefalinger.
Generalfuldmagt til tredjemand
Med en generalfuldmagt til tredjemand giver du en navngiven tredjemand fuldmagt til at
stemme på dine vegne uden at tage stilling til, hvad der skal stemmes under de enkelte
punkter.

