
 

FULDMAGTSBLANKET 
Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlægers ordinære generalforsamling  

Mandag 29. april 2013 på Radisson Blu Falconer Hotel & Conference Center, Frederiksberg 
 

Undertegnede  

Fuldmagtsgivers navn:  
Adresse:  
Postnr. og by:  
Fødselsdato/CPR-nr./medlemsnr.:  

afgiver hermed fuldmagt til den ordinære generalforsamling i PJD den 29. april 2013 i henhold til nedenstående: 
 
Sæt venligst kryds i rubrik A), B) eller C) eller afgiv fuldmagt direkte via www.pjdpension.dk/pjdgf2013. 
 
A)  Fuldmagt gives til navngiven tredjemand:  ______________________________________________________________   

Oplys fuldmagtshavers navn og adresse (BLOKBOGSTAVER) 
eller   

B)  Fuldmagt gives til bestyrelsen (eller ordre) til at stemme i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling som anført 
i skemaet nedenfor. 

eller   

C)  Instruktionsfuldmagt gives til bestyrelsen (eller ordre) til at stemme i overensstemmelse med afkrydsningen nedenfor. 
Sæt venligst kryds i rubrikkerne ”FOR”, ”IMOD” eller ”BLANK” for at angive, hvorledes stemmerne ønskes afgivet.  

Dagsordenspunkter 
(den fulde dagsorden fremgår af indkaldelsen) 

FOR IMOD BLANK Bestyrelsens 
anbefaling 

1. Valg af dirigent (der kan ikke stemmes herom) .............................................      
Bestyrelsen indstiller Jens Bjerregaard Christensen som dirigent .........      

2. Bestyrelsens beretning (der kan ikke stemmes herom) .................................      
3. Forelæggelse og godkendelse af årsrapport 2012 ........................................     FOR 
4. Forslag fra bestyrelsen om ændring af formålsbestemmelsen    FOR 
5. Øvrige forslag fra bestyrelse og medlemmer .................................................      

Forslag 1 fra bestyrelsen: Optagelse af veterinærsygehjælpere og 
veterinærsygeplejersker.........................................................................     FOR 
Forslag 2 fra bestyrelsen: Konsekvensændringer efter skattereform    FOR 

6. Valg af bestyrelse ..........................................................................................      
Erik Bisgaard Madsen ............................................................................     FOR 
Johannes Elbæk ....................................................................................     FOR 

7. Valg af revisorer .............................................................................................      
Revisorkandidat: Lone Møller Olsen, statsautoriseret revisor ...............     FOR 
Revisorsuppleant: Kasper Bruhn Udam, statsautoriseret revisor ..........     FOR 

8. Sted for næste års generalforsamling ............................................................      
Bestyrelsen indstiller København...........................................................     FOR 

9. Eventuelt ........................................................................................................      
Hvis 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 den ordinære generalforsamling. Hvis der fremsættes nye forslag til 
afstemning, herunder ændringsforslag eller personforslag, der ikke fremgår af dagsordenen, vil fuldmagtshaveren stemme på Deres 
vegne efter sin overbevisning.  
 
   
Dato  Underskrift 
 
Denne fuldmagtsblanket skal være VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, P.O. Box 4040, DK-2300 Copenhagen S, i hænde senest 
onsdag den 24. april 2013 kl. 23.59 enten på fax 4358 8867 eller ved at returnere denne blanket. Afgivelse af fuldmagt kan tillige ske via 
www.pjdpension.dk/pjdgf2013. 


