
BREVSTEMME

Brevstemme til ordinær generalforsamling i Djurslands Bank A/S onsdag den 17. marts 2021.

Undertegnede afgiver hermed brevstemme i henhold til nedenstående:

Sæt venligst kryds i rubrikkerne ”FOR”, ”IMOD” eller ”UNDLAD” for at angive, hvorledes stemmerne ønskes afgivet.

Brevstemmen kan ikke tilbagekaldes.

Såfremt brevstemmen alene dateres og underskrives, betragtes brevstemmen som afgivet i overensstemmelse med  
bestyrelsens anbefaling, som anført i skemaet ovenfor.

Brevstemmen gælder aktier, som undertegnede besidder på registreringsdatoen onsdag den 10. marts 2021, opgjort  
på baggrund af bankens ejerbog samt meddelelser om ejerforhold, som banken har modtaget, men endnu ikke indført  
i ejerbogen.

Når Djurslands Bank A/S har modtaget denne brevstemme, kan den ikke tilbagekaldes.

Navn:   ________________________________________ 
 
Adresse:   ________________________________________ 

Kontoførende institut: ________________________________________    

Depot /VP-kontonr.: ________________________________________ 

Dato:   _____________  Underskrift:    ______________________________________

Blanketten skal være VP Investor Services A/S i hænde senest tirsdag den 16. marts 2021 kl. 16.00. Blanketten sendes 
pr. brev til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S, eller pr. e-mail til vpinvestor@vp.dk. Afgivelse 
af brevstemme kan tillige ske elektronisk på www.djurslandsbank.dk eller på www.vp.dk/agm.

Dagsordenspunkt FOR IMOD UNDLAD Bestyrelsens 
anbefaling

Punkt a
Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.
Punkt b
Årsregnskab til godkendelse. FOR

Punkt c
Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab til  
godkendelse.

FOR

Punkt d
Præsentation af og vejledende afstemning om vederlagsrapporten  
for 2020.

FOR

Punkt e
Valg af medlemmer til repræsentantskabet.
Ved afkrydsning i stemmer ”FOR” vil det være bestyrelsens indstilling, 
der stemmes for. Der kan forekomme kandidatforslag helt frem til  
selve afstemningen.

FOR

Punkt f
Valg af revisor. 
(PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab).   

FOR

Punkt g1 
Bemyndigelse til at erhverve indtil 10% af bankens aktiekapital.

FOR

Punkt g2
Bemyndigelse til at optage ny ansvarlig kapital på op til 100 mio. kr.

FOR

Punkt g3
Ændring af vedtægternes § 2, stk. 2 og stk. 3.

FOR

Punkt g4
Ændring af vedtægternes § 7 og § 15, stk. 4.

FOR

Punkt g5
Ændring af vedtægternes § 7.

FOR

Punkt g6
Godkendelse af bankens vederlagspolitik.

FOR


