
FULDMAGT   
      

Bemærk, at foreningen samt ejerbogsfører ikke er ansvarlige for eventuelle forsinkelser ved fremsendelsen. Denne blanket skal 
være BI Management A/S, Bredgade 40, 1260 København K i hænde senest den 18. september 2022 kl. 23.59 – gerne via 
BankInvests Investorportal bankinvest.dk/portal, på mail til generalforsamling@bankinvest.dk eller ved at sende blanketten per 
post. 

Afgivelse af fuldmagt 
Ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen BankInvest, afdeling USA Small Cap Aktier KL og 
afdeling Globale Aktier Indeks KL, afholdes mandag den 26. september 2022, kl. 8.30 hos BI Management A/S, 
Bredgade 40, 1260 København K. 
 
Afgivelse af fuldmagt: Hvis du ikke ønsker eller er forhindret i at deltage på generalforsamlingen, har du mulighed 
for at give en anden fuldmagt til at repræsentere dig på generalforsamlingen. Brug nedenstående formular 
eller log på BankInvests investorportal bankinvest.dk/portal. 
 
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/vores vegne på generalforsamlingen. 

 
 Jeg giver herved fuldmagt til  

Navn og adresse (benyt venligst blokbogstaver) 
  
 til at give møde og stemme på mine/vores vegne på generalforsamlingen.  
 

 Afkrydsningsfuldmagt: I skemaet nedenfor har jeg angivet, hvorledes jeg ønsker, at formanden for 
bestyrelsen skal stemme på mine vegne på generalforsamlingen.  

 
Punkter på dagsordenen for den ekstraordinær generalforsamling 
mandag den 26. september 2022  
 

FOR IMOD UNDLAD 
Bestyrelsens 
anbefaling 

1. Valg af dirigent     
2. Forslag fremsat af bestyrelsen     

A) Forslag om fusion af afdeling USA Small Cap Aktier KL  og afdeling 
Europa Small Cap Aktier KL, begge under Investeringsforeningen 
BankInvest 

   
For 

B) Forslag om vedtægtsændringer for afdeling Globale Aktier Indeks 
KL 

   
For 

C) Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen    For 
3. Eventuelt (der kan ikke stemmes herom)     

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 
 
 
VP-Kontonummer (NB! VP-Kontonummer SKAL angives for at kunne identificere dig som investor.) 

  
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, da kan du rette henvendelse til dit 
pengeinstitut. 
 
 
 

Dato  Underskrift 
 

mailto:generalforsamling@bankinvest.dk

