
 

FULDMAGTSBLANKET BREVSTEMME 
 

Skjern Bank A/S’ ordinære generalforsamling mandag den 2. marts 2020 kl. 19.00 

Ringkøbing-Skjern Kulturcenter, Ranunkelvej 1-3, 6900 Skjern 

Skjern Bank A/S ekstraordinær generalforsamling torsdag den 25.10.2012 kl. 17.00 

Banktorvet 3, 6900 Skjern 

 

Denne fuldmagt skal være skal være VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S i hænde senest fredag den 28.2.2020 kl. 12.00 enten pr. 
post eller på e-mail til vpinvestor@vp.dk. 
Afgivelse af fuldmagt kan tillige ske via www.skjernbank.dk. 
GDPR: For nærmere information om, hvordan Skjern Bank indsamler og behandler personoplysninger henvises til bankens hjemmeside 

(https://www.skjernbank.dk/banken/ombanken/reglerogbetingelser/persondatapolitik), hvor bankens politik for behandling af personoplysninger samt information om 

beskyttelse af persondata er tilgængeligt.  
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  Underskrift 

 

 
 
 
 

   afgiver hermed følgende fuldmagt til den indkaldte ordinære generalforsamling i Skjern Bank A/S, mandag den 2. marts 2020 kl. 19.00, i henhold til nedenstående: 

 
Sæt venligst kryds i rubrik A), B) eller C) eller afgiv fuldmagt direkte på www.skjernbank.dk. 
 

A) 
eller 

 Fuldmagt gives til navngiven tredjemand:                                                                                                                              
Oplys fuldmægtigens navn og adresse (BLOKBOGSTAVER) 

B) 
eller 

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

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

 

Dagsordenspunkter 
(den fulde dagsorden fremgår af indkaldelsen) 

FOR IMOD UNDLAD 
Bestyrelsens 
anbefaling 

1. Bestyrelsens beretning om bankens drift og aktiviteter i det forløbne år .....................................      

2. Godkendelse af Skjern Banks lønpolitik 2020 ..............................................................................     FOR 

3. Fremlæggelse af årsrapporten til godkendelse  ...........................................................................     FOR 

4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte 
årsrapport ......................................................................................................................................     FOR 

5. Valg af medlemmer til repræsentantskabet      

Genvalg af Dorte H. Knudsen ...................................................................................     FOR 

Genvalg af Poul Frandsen ........................................................................................     FOR 

Genvalg af Ole Strandbygaard .................................................................................     FOR 

Genvalg af Tommy Noer ...........................................................................................     FOR 

Genvalg af Mike Jensen ............................................................................................     FOR 

Nyvalg af Finn Erik Kristiansen .................................................................................     FOR 

Nyvalg af Torben Ohlsen ..........................................................................................     FOR 

Nyvalg af Karsten Larsen ..........................................................................................     FOR 

Nyvalg af Torben Tobiasen .......................................................................................     FOR 

Nyvalg af Bjarke Hansen ...........................................................................................     FOR 

Nyvalg af Ebbe Storgård Bendixen ...........................................................................     FOR 

6. Valg af revisor     

  Genvalg af PriceWaterhouseCoopers ......................................................................     FOR 

7. Eventuelle forslag fra repræsentantskab, bestyrelse eller aktionærer     

a. Forslag fra bankens repræsentantskab og bestyrelse om at ændre vedtægternes § 4 stk. 1 
   FOR 

b. Forslag fra repræsentantskab og bestyrelse om at forlænge den eksisterende 
bemyndigelse til at lade banken erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi 
af i alt 10% af bankens aktiekapital. ....................................................................................     FOR 

c. Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen eller den bestyrelsen måtte sætte i sit sted ......  
   FOR 

d. Generalforsamlingen som øverste myndighed ønsker økonomisk indsigt i bankens hoved 
sponsorat af professionel idræt i Skjern Håndbold .............................................................     IMOD 

e. Bestyrelsen pålægges at reducere sponsoratet til et ordinært sponsorat svarende til 
gennemsnittet for lokale og regionale virksomheders ........................................................     IMOD 

f. Bankens ejere tilgodeses med et reelt udbytte efter aktieskat og inflation på minimum 5 % 
for året 2019. .......................................................................................................................     IMOD 

8. Eventuelt     
 

Såfremt 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, 
der ikke fremgår af dagsordenen, vil fuldmagtshaveren stemme på dine vegne efter sin overbevisning. Fuldmagten gælder aktier, som undertegnede besidder på 
registreringsdatoen, opgjort på baggrund af selskabets ejerbog samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget, men endnu ikke indført i ejerbogen.  
Ved afgivelse af fuldmagt sker der en registrering af dine data, som Skjern Bank vil behandle i forbindelse med generalforsamlingen. Læs nærmere om Skjern Banks 
persondatapolitik på www.skjernbank.dk. 

Undertegnede  

Aktionærens navn:  

Adresse:  

Postnr. og by:  

Depot-/VP-referencenr.:  

vpinvestor@vp.dk
http://www.skjernbank.dk/
https://www.skjernbank.dk/banken/ombanken/reglerogbetingelser/persondatapolitik
http://www.skjernbank.dk/

