BREVSTEMME
Danske Andelskassers Bank A/S’ ordinære generalforsamling onsdag den 29. april 2020 kl. 17.00
i bankens lokaler på Baneskellet 1, Hammershøj, 8830 Tjele
Undertegnede
Aktionærens navn:
Adresse:
Postnr. og by:
Depot-/VP-referencenr.:
afgiver hermed følgende brevstemme til den indkaldte ordinære generalforsamling i Danske Andelskassers Bank A/S onsdag den 29. april 2020 kl.
17.00 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)

FOR

IMOD

UNDLAD

Bestyrelsens
anbefaling

1.
2.

Valg af dirigent .............................................................................................................
Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år










FOR
-

3.

Fremlæggelse af årsberetning og årsregnskab med revisionspåtegning til
godkendelse .................................................................................................................







FOR

4.

Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold
til det godkendte regnskab ...........................................................................................







FOR

5.

Vederlag og lønpolitik
a) Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for 2020 ......................................
....................................................................................................................
b) Godkendelse
af revideret lønpolitik ............................................................
Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Jesper Dan Jespersen........................................................................................
Tommy Skov Kristensen.....................................................................................
Poul Erik Weber ..................................................................................................
Valg af revisor:
Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab .............................................
Behandling af forslag fra bestyrelse eller aktionærer:
Bestyrelsen stiller følgende forslag til ændring af bankens vedtægter:
a) Ændring § 4, stk. 4 .....................................................................................
b) Ændring af § 4a, stk. 2 (Opdateret d. 24. april 2020) .................................
c) Ændring af vedtægternes § 13 vedrørende dagsorden .............................
d) Ændring af henvisning til bankens hjemmeside .........................................
Forslag fra aktionær Arne Eike:
e) Forslag om vedtægtsændring af vedtægternes § 19 stk. 1 .......................
Eventuelt










FOR
FOR













FOR
FOR
FOR







FOR
















FOR
FOR
FOR
FOR










IMOD
-

6.

7.
8.

9.

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 22. april 2020 kl. 23.59, opgjort på baggrund af selskabets
ejerbog samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget, men endnu ikke indført i ejerbogen.

2

0

2

0
Underskrift

Denne brevstemme skal være VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S, i hænde senest tirsdag den 28. april 2020 kl. 12.00 enten på
e-mail vpinvestor@vp.dk 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.

