Den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen Alm. Brand Invest afholdes onsdag
22. april 2020, kl. 15.00 hos Alm. Brand Bank A/S, Midtermolen 7, 2100 København Ø.

Navn og adresse:________________________________
Denne formular returneres til:
______________________________________________
Computershare A/S
Lottenborgvej 26
2800 Kgs. Lyngby

______________________________________________

VP-kontonummer: _______________________________

Tilmeldingsblanket
Anmodning om adgangskort:
Udfyld venligst denne blanket. Anmodning om adgangskort kan også ske elektronisk via
www.invest.almbrand.dk ved anvendelse af NemID eller brugernavn og adgangskode.
Hvis du sender din anmodning om adgangskort elektronisk, får du øjeblikkeligt en bekræftelse
på din tilmelding. Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er den 14. april 2020, kl. 23.59.
Bemærk, at adgangskort udleveres ved indgangen til generalforsamlingen.
Henset til det nuværende forsamlingsforbud, foranstaltninger og anbefalinger fra myndighederne i forbindelse
med COVID-19 for at forhindre smittespredning opfordres foreningens investorer i videst muligt omfang til at
udøve sine investorrettigheder ved at afgive fuldmagt til bestyrelsen fremfor at møde fysisk op på
generalforsamlingen.
Foreningen følger løbende udviklingen og myndighedernes anvisninger. Hvis antallet af tilmeldte til
generalforsamlingen vil medføre en overskridelse af et på tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse
gældende forsamlingsforbud, vil generalforsamlingen blive aflyst og afholdt på et senere tidspunkt.
Der serveres ikke traktement i forbindelse med generalforsamlingen.
SÆT KRYDS:
Jeg ønsker at deltage i generalforsamlingen og bestiller hermed adgangskort
Jeg ønsker samtidig at bestille adgangskort til en ledsager/rådgiver
Navn:

__________

Afgivelse af fuldmagt:
Udfyld venligst blanketten på næste side. Fuldmagt kan tillige afgives elektronisk via www.invest.almbrand.dk
ved anvendelse af NemID eller brugernavn og adgangskode. Seneste frist for afgivelse af fuldmagt er tirsdag
den 21. april 2020 kl. 23.59.

Dato

Underskrift

Bemærk, at foreningen samt ejerbogsfører ikke er ansvarlige for eventuelle forsinkelser ved fremsendelsen.
Denne blanket skal være Computershare A/S, Lottenborgvej 26, 2800 Kgs. Lyngby i hænde senest den 14. april
2020, kl. 23.59 ved tilmelding til generalforsamlingen. For afgivelse af fuldmagt er fristen senest tirsdag den
21. april 2020. Blanketten sendes på mail til gf@computershare.dk eller elektronisk via www.invest.almbrand.dk.

Navn og adresse:________________________________

Denne formular returneres til:

______________________________________________

Computershare A/S
Lottenborgvej 26
2800 Kgs. Lyngby

VP-kontonummer: _______________________________

Fuldmagts-/brevstemmeblanket
Den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen Alm. Brand Invest afholdes onsdag
22. april 2020, kl. 15.00 hos Alm. Brand Bank A/S, Midtermolen 7, 2100 København Ø.

Afgivelse af fuldmagt:
Hvis du ikke ønsker eller er forhindret i at deltage på generalforsamlingen, har du mulighed for at afgive
fuldmagt eller give en anden fuldmagt til at repræsentere dig på generalforsamlingen.
SÆT KUN ÉT KRYDS:
Jeg giver herved fuldmagt til formanden for bestyrelsen for ovennævnte forening med
substitutionsret (ret til at indsætte stedfortræder) til at stemme på mine vegne på generalforsamlingen.
Jeg giver herved fuldmagt til
Navn og adresse (benyt venligst blokbogstaver)
til at give møde og stemme på mine vegne på generalforsamlingen.

Afkrydsningsfuldmagt: I skemaet nedenfor har jeg angivet, hvorledes jeg ønsker, at formanden for
bestyrelsen skal stemme på mine vegne på generalforsamlingen. Bemærk, at denne fuldmagt kun vil
blive anvendt, hvis der fra anden side begæres afstemning.
Punkter på dagsordenen for den ordinære generalforsamling onsdag
den 22. april 2020 (i forkortet form, den fulde dagsorden fremgår af
indkaldelsen)

1.
2.

3.
4.

5.
6.

FOR

IMOD

Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse m.v.
Godkendelse af revideret årsrapport, anvendelse af årets resultat,
samt godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende år
Forslag fremsat af investorer eller bestyrelsen (ingen)
Valg af medlemmer til bestyrelsen
a) Genvalg af Per Hillebrandt Jensen
b) Genvalg af Carsten Krogholt Hansen
Valg af revisor
Genvalg af Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab
Eventuelt (der kan ikke stemmes herom)

UNDLAD

Bestyrelsens
anbefaling

For

For
For
For

Ved manglende angivelse af type af fuldmagt vil blanketten blive betragtet som en afkrydsningsfuldmagt, såfremt
skemaet i øvrigt er korrekt udfyldt.

Dato

Underskrift

Bemærk, at foreningen samt ejerbogsfører ikke er ansvarlige for eventuelle forsinkelser ved fremsendelsen.
Denne blanket skal være Computershare A/S, Lottenborgvej 26, 2800 Kgs. Lyngby i hænde senest den 14. april
2020, kl. 23.59 ved tilmelding til generalforsamlingen. For afgivelse af fuldmagt er fristen senest tirsdag den
21. april 2020. Blanketten sendes på mail til gf@computershare.dk eller elektronisk via www.invest.almbrand.dk.

