BREVSTEMME
Danske Andelskassers Bank A/S’ ekstraordinære generalforsamling onsdag den 4. november 2015 kl. 10.00
på selskabets adresse, Baneskellet 1, Hammershøj, 8830 Tjele

Undertegnede
Aktionærens navn:
Adresse:
Postnr. og by:
Depot-/VP-referencenr.:
afgiver hermed følgende brevstemme til den indkaldte ekstraordinære generalforsamling i Danske Andelskassers Bank A/S onsdag den 4.
november 2015 kl. 10.00 i henhold til nedenstående:
Sæt venligst kryds i rubrikkerne ”FOR”, ”IMOD” eller ”UNDLAD” for at angive, hvorledes stemmerne ønskes afgivet, eller brevstem direkte på
www.vp.dk/gf eller på www.andelskassen.dk. Brevstemmen kan ikke tilbagekaldes.

Dagsordenspunkter
(den fulde dagsorden fremgår af indkaldelsen)
1.

Valg af dirigent...............................................................................................................................

2.

Bestyrelsens forslag om nedsættelse af aktiekapitalen fra nom. kr. 550.600.000 med nom. kr.
440.480.000 til nom. kr. 110.120.000, til kurs pari, til henlæggelse til en særlig reserve, ved
reduktion af den nominelle størrelse af selskabets aktier fra kr. 10,00 til kr. 2,00 pr. aktie og
konsekvensændring af vedtægternes § 3 og § 15, stk. 4, samt indførelse af yderligere
vedtægtsbestemmelse som ny § 4 b ............................................................................................

3.

Bestyrelsens forslag om ophævelse af vedtægternes regler om stemmeretsbegrænsning,
som er indeholdt i vedtægternes § 15 i henholdsvis stk. 4 og stk. 5 ..........................................
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4.

Forslag om bemyndigelse af advokat Jørgen Kjældgaard .........................................................







FOR

5.

Eventuelt......................................................................................................................................







-

Såfremt brevstemmen alene dateres og underskrives, betragtes brevstemmen som afgivet i overensstemmelse med bestyrelsens
anbefaling som anført i skemaet ovenfor.
Såfremt der undlades markering ved et eller flere punkter, betragtes stemmen ved disse punkter som værende ”Undlad”.
Brevstemmen gælder aktier, som undertegnede besidder på registreringsdatoen den 28. oktober 2015 kl. 23.59, opgjort på baggrund af selskabets
ejerbog samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget, men endnu ikke indført i ejerbogen.
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Underskrift

Denne brevstemme skal være VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, P.O. Box 4040, DK-2300 Copenhagen S, i hænde senest tirsdag den 3. november
2015 kl. 16.00 enten på fax 4358 8867 eller ved at returnere denne blanket. Afgivelse af brevstemme kan tillige ske på VP Investor Services hjemmeside:
www.vp.dk/gf eller på www.andelskassen.dk.

