Afgivelse af fuldmagt - Investeringsforeningen PFA Invest
Afgivelse af fuldmagt: Hvis du ikke ønsker eller er forhindret i at deltage på generalforsamlingen, har du mulighed
for at afgive fuldmagt til bestyrelsen eller give en anden fuldmagt til at repræsentere dig på generalforsamlingen.

SÆT KUN ÈT KRYDS i rubrik A), B) eller C) eller afgiv fuldmagt direkte via investorportalen på www.pfainvest.dk.

A)

 Jeg giver herved fuldmagt til formanden for bestyrelsen for ovennævnte forening med substitutionsret
(ret til at indsætte stedfortræder) til at stemme på mine/vores vegne på generalforsamlingen i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling, som angivet nedenfor,

eller
B)



Jeg giver herved fuldmagt til
Navn og adresse (benyt venligst blokbogstaver)
til at give møde og stemme på mine/vores vegne på generalforsamlingen,

eller
C)



Afkrydsningsfuldmagt: I skemaet nedenfor har jeg angivet, hvorledes jeg ønsker, at formanden for bestyrelsen med substitutionsret (ret til at indsætte stedfortræder) 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
den 1. marts 2017 (i forkortet form, den fulde dagsorden fremgår
af indkaldelsen)

Bestyrelsens
FOR

IMOD

UNDLAD

3. Godkendelse af årsrapport, herunder udlodning og godkendelse af

anbefaling
FOR

bestyrelsens honorar for 2016.
4. Godkendelse af bestyrelsens honorar for regnskabsåret 2017.

FOR

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Bestyrelsen foreslår genvalg af

FOR

Peter Engberg Jensen.
6. Valg af revisor. Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsauto-

FOR

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

Investoroplysninger:

Navn og adresse

Evt. VP-kontonummer

Dato

Underskrift

Bemærk, at foreningen samt ejerbogsfører ikke er ansvarlige for eventuelle forsinkelser ved fremsendelsen. Denne blanket skal være PFA Asset Management, Sundkrogsgade 4, 2100 København Ø i hænde senest den 26. februar 2017 – gerne på mail til pml@pfa.dk eller ved at sende blanketten per post.

