INVESTERINGSSELSKABET
AF 1. SEPTEMBER 2015 A/S

Ordinær generalforsamling i Investeringsselskabet af 1. september 2015 A/S fredag den
23. oktober 2015 kl. 15.00 i Wilbek Lounge, Tingvej 7, 8800 Viborg.

Navn og adresse:______________________________

Denne formular returneres til:

____________________________________________

Computershare A/S
Kongevejen 418
DK-2840 Holte

____________________________________________

VP-kontonummer:_____________________________
NB! VP-kontonummer SKAL angives for at kunne identificere dig som aktionær.
VP-kontonummeret er som hovedregel det samme som dit depotnummer. I visse tilfælde består VP-kontonummeret af dit depotnummer plus foranstillet identifikationsnummer på dit pengeinstitut. Er du i tvivl, kan du rette
henvendelse til dit pengeinstitut.

Bestilling af adgangskort:
Bestilling af adgangskort eller afgivelse af fuldmagt kan foretages elektronisk via www.invsel.dk eller ved at
udfylde og indsende denne blanket i vedlagte svarkuvert, per e-mail til gf@computershare.dk eller per fax 45 46
09 98. Benytter du elektronisk tilmelding, får du øjeblikkelig bekræftelse på tilmeldingen.
SÆT KRYDS:
Jeg ønsker at deltage i generalforsamlingen og bestiller hermed adgangskort.
Jeg ønsker samtidig at bestille adgangskort til en ledsager/rådgiver
Navn/adresse:

Dato

Underskrift

Afgivelse af fuldmagt eller brevstemme
Udfyld venligst næste side. Fuldmagt eller brevstemme kan tillige afgives elektronisk via www.invsel.dk ved
anvendelse af NemID eller brugernavn og adgangskode senest den 20. oktober 2015 kl. 15:00.

Bemærk, at selskabet og ejerbogsfører ikke er ansvarlige for eventuelle forsinkelser ved fremsendelsen. Denne blanket skal være Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte i hænde senest den 20. oktober 2015 kl. 15:00 enten
per e-mail til gf@computershare.dk, per fax 45 46 09 98 eller ved brev.

Fuldmagt/brevstemme
Ordinær generalforsamling i Investeringsselskabet af 1. september 2015 A/S fredag den
23. oktober 2015 kl. 15.00 i Wilbek Lounge, Tingvej 7, 8800 Viborg.
Navn og adresse:__________________________________________

Denne formular returneres til:

________________________________________________________

Computershare A/S
Kongevejen 418
DK-2840 Holte

VP-kontonummer:________________________________________

Afgivelse af fuldmagt/brevstemmer: Hvis du ikke ønsker eller er forhindret i at deltage, har du mulighed
for at afgive brevstemme eller give en anden fuldmagt til at repræsentere dig på generalforsamlingen.
SÆT KUN ÉT KRYDS:
Jeg giver herved fuldmagt til formanden for bestyrelsen for Investeringsselskabet af 1. september
2015 A/S med substitutionsret (ret til at indsætte stedfortræder) til at stemme på mine/vores vegne på
generalforsamlingen, i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling, som angivet nedenfor.
Jeg giver herved fuldmagt til tredjemand:
______________
Navn og adresse på fuldmægtigen (benyt venligst blokbogstaver)
til at stemme på mine/vores vegne på generalforsamlingen, og jeg/vi bestiller hermed adgangskort på
vegne af min/vores fuldmægtig. Hvis fuldmægtigen ønsker at medbringe en rådgiver, skal der også bestilles adgangskort til denne. Jeg/vi bestiller hermed adgangskort til fuldmægtigens rådgiver:
______________________________________________________________________
Navn og adresse på fuldmægtigens rådgiver (benyt venligst blokbogstaver)
Afkrydsningsfuldmagt, nedenunder har jeg angivet, hvorledes jeg ønsker at stemme på generalforsamlingen. Bemærk, at denne fuldmagt kun vil blive anvendt, hvis der fra anden side begæres afstemning.
Brevstemme, nedenunder har jeg angivet, hvorledes jeg ønsker at stemme på generalforsamlingen.
Bemærk, at brevstemmen ikke kan trækkes tilbage og at den tillige vil blive brugt i tilfælde af ændringsforslag til dagsordenspunkterne.
Punkter på dagsordenen for generalforsamlingen 23. oktober
2015 (i forkortet form, det bemærkes, at den fulde dagsorden
fremgår af indkaldelsen)

FOR

IMOD

UNDLAD

Bestyrelsens
anbefaling

1.

Udpegning af dirigent .................................................................................

2.

Bestyrelsens beretning ...............................................................................

3.

Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse .................................................

FOR

4.

Beslutning om dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport ...........

FOR

5.

Behandling af indkomne forslag:
5.1. Hellerup Finans informerer om planen med Selskabet som baggrund for
de fremsatte forslag ...........................................................................

6.

7.

5.2. Forslag om ændring af Selskabets navn og Hjemsted ...........................

FOR

5.3. Bestyrelsens forslag om kapitalnedsættelse..........................................

FOR

5.4. Behandling af forslag om bemyndigelse til bestyrelsen ..........................

FOR

Valg af medlemmer til bestyrelsen:
Robin Eriksen (nyvalg) ..............................................................................

FOR

Jesper Gotfredsen (nyvalg) ........................................................................

FOR

Torben Steen Jensen (nyvalg) ...................................................................

FOR

Valg af revisor:
FOR

Bestyrelsen foreslår valg af BDO statsautoriseret revisionsaktieselskab. .........

8. Eventuelt ...................................................................................................
Ved manglende angivelse af typen for fuldmagt/brevstemme, men korrekt udfyldelse, vil blanketten blive betragtet som en brevstemme.

Dato

Underskrift

Bemærk, at selskabet og ejerbogsfører ikke er ansvarlige for eventuelle forsinkelser ved fremsendelsen. Denne blanket skal være Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte i hænde senest den 20. oktober 2015 kl. 15:00 enten
per e-mail til gf@computershare.dk, per fax 45 46 09 98 eller ved brev.

