
 

FULDMAGT/BREVSTEMME 
til Silkeborg IF Invest A/S’ ordinære generalforsamling den 27. april 2022. 
 
 
FULDMAGT 
Ønsker De at stemme i overensstemmelse med bestyrelsens anbefalinger, behøver De blot at underskrive fuldmagten 
og returnere den til Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 2800 Kgs. Lyngby eller pr. e-mail gf@computershare.dk. 
Fuldmagten gælder for alle emner, der bliver behandlet på generalforsamlingen. Hvis der fremsættes nye forslag til 
afstemning, herunder ændringsforslag eller valg til bestyrelse eller revision, der ikke fremgår af dagsordenen, vil fuld-
magtshaver udpeget efter A) nedenfor stemme på fuldmagtsgiverens vegne eller efter sin egen overbevisning.  
 
Denne fuldmagt er gyldig et år og gælder også til evt. ekstraordinære generalforsamlinger, der afholdes i den nævnte 
gyldighedsperiode, og som er blevet besluttet indkaldt af den ordinære generalforsamling. De kan dog til enhver tid 
overfor fuldmagtshaver tilbagekalde fuldmagten. Sidste frist for afgivelse af fuldmagt er fredag den 22. april 2022  
kl. 23.59. Sidste frist for brevstemme er mandag den 25. april 2022 kl. 16.00 
 
 
Jeg har følgende VP-kontonummer:    
 
VP-kontonummer er nødvendigt for, at vi kan identificere dig som aktionær. 
 
  
Navn:  

  
Adresse:  

  
Postnr.: By: 

  
Dato: Underskrift: 

 
 

Undertegnede aktionær giver hermed følgende fuldmagt/brevstemme: 
(sæt venligst kryds i rubrik A), B), C) eller D): 
 
A) Fuldmagt gives til navngiven tredjemand – oplys tredjemands navn og adresse (BLOKBOGSTAVER): 

 
 ________________________________________________________________ 
 
B) Fuldmagt gives til bestyrelsen (med substitutionsret) til at stemme i overensstemmelse med bestyrelsens an-

befalinger som anført i skemaet nedenfor. 
 

C) Afkrydsningsfuldmagt gives til bestyrelsen (med substitutionsret) til at stemme i overensstemmelse med af-
krydsningen i skemaet nedenfor. 
 

D) Brevstemme gives i overensstemmelse med afkrydsningen i skemaet nedenfor. Brevstemmen kan ikke tilba-
gekaldes. 

 

 
 

AFKRYDSNINGSSKEMA 
DAGSORDEN 
(den fulde ordlyd af dagsorden og forslag fremgår af hjemmesiden) For Imod Undlad Bestyrelsens 
    anbefalinger 
 

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.     
 

2. Fremlæggelse af årsrapport med årsberetning og revisionspåtegning.     
 

3. Godkendelse af årsrapporten, herunder beslutning om anvendelse af  
overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.     FOR 
 

4. Behandling af forslag fra kapitalejere eller bestyrelse.  
 
a) Vejledende afstemning om vederlagsrapporten.    FOR 

     
b) Bemyndigelsen i §4 til at erhverve egne kapitalandele forlænges, 

således at den i henhold til den nye §4 gælder indtil 01.04.2026.    FOR 
     

     
5. Valg af medlemmer til selskabets bestyrelse 

1) Genvalg af Henrik Hedegaard Lyhne    FOR 
 

2) Genvalg af Jesper Svenningsen     FOR  
 

3) Genvalg af Søren Lysholt Hansen    FOR 
 

4) Genvalg af Kathrine Bisgaard Vase     FOR 
 

5) Nyvalg af Niels Backman Dahl-Nielsen    FOR 
  

 
6. Valg af BDO – Statsautoriseret revisionsaktieselskab som revisor.    FOR 


