
FULDMAGTSBLANKET
Fuldmagt til ordinær generalforsamling i Djurslands Bank A/S onsdag den 13. marts 2019.

Undertegnede afgiver hermed fuldmagt i henhold til nedenstående:

Sæt venligst kryds i rubrik 1), 2) eller 3) - sæt kun ét kryds.

1)     Jeg giver hermed fuldmagt til bestyrelsen for Djurslands Bank A/S, eller hvem den måtte sætte i sit sted.

eller

2)   Jeg giver hermed fuldmagt til:   ____________________________________________________________
               Navn og adresse
eller

3)     Instruktionsfuldmagt til bestyrelsen (eller ordre ) i overensstemmelse med afkrydsningen nedenfor.

Såfremt fuldmagten alene dateres og underskrives, betragtes fuldmagten som afgivet i overensstemmelse med 
bestyrelsens anbefaling, som anført i skemaet ovenfor. Er fuldmagten kun delvis udfyldt, stemmes efter bestyrelsens  
anbefaling for ikke udfyldte punkter.

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 undertegnedes vegne efter sin overbevisning.

Såfremt der indkaldes til en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling på grund af manglende quorum på den første 
ordinære generalforsamling, vil en fuldmagt fortsat være gyldig.  

Navn:   ________________________________________ 
 
Adresse:  ________________________________________ 

Kontoførende institut: ________________________________________    

Depot /VP-kontonr.: ________________________________________ 

Dato:   _____________  Underskrift:    ______________________________________

Fuldmagtsblanketten skal være Djurslands Bank A/S i hænde senest fredag den 8. marts 2019. 
Fuldmagtsblanketten skal sendes til: Djurslands Bank A/S, Direktionssekretariatet, Torvet 5, 8500 Grenaa

Dagsordenspunkt FOR IMOD UNDLAD Bestyrelsens 
anbefaling

Punkt a
Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.

Punkt b og c
Fremlæggelse af årsrapport samt beslutning om  
anvendelse af overskud/dækning af tab. 

FOR

Punkt d
Valg af medlemmer til repræsentantskabet.
Ved afkrydsning i stemmer ”FOR” vil det være bestyrelsens indstil-
ling, der stemmes for. Der kan komme kandidatforslag helt frem til 
selve afstemningen.

FOR

Punkt e
Valg af revisor. 
(Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab)
Valg af revisorsuppleant. 
(Deloitte, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab)

FOR

Punkt f1 
Bemyndigelse til køb af egne aktier. FOR

Punkt f2
Bemyndigelse til optagelse af ny ansvarlig kapital. FOR

Punkt f3
Ændring af vedtægternes §2, stk. 2 og 3. FOR

Punkt f4
Godkendelse af bankens lønpolitik. FOR


