
FULDMAGT/BREVSTEMME   
      

Bemærk, at selskabet samt ejerbogsfører ikke er ansvarlige for eventuelle forsinkelser ved fremsendelsen. Den udfyldte, 
daterede og underskrevne blanket skal være BI Management A/S i hænde senest mandag den 25. april 2022 kl. 23.59. 
Benyttes blanketten som brevstemme skal blanketten dog være BI Management A/S i hænde senest torsdag den 28. april 
2022, kl. 23:59. Blanketten kan returneres via BankInvests Investorportal bankinvest.dk/portal, på mail til cda@bankinvest.dk 
eller ved at sende blanketten per post til BI Management A/S, Bredgade 40, 1260 København K. 

Afgivelse af fuldmagt/brevstemme 

BI Erhvervsejendomme A/S’ ordinære generalforsamling afholdes: fredag den 29. april 2022 kl. 9.00 hos BI 
Management A/S, Bredgade 40, 1260 København K. 
 
Afgivelse af fuldmagt/brevstemme: Hvis du ikke ønsker eller er forhindret i at deltage på generalforsamlingen, 
har du mulighed for at afgive fuldmagt/brevstemme eller 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 selskab med substitutionsret (ret 
til at indsætte stedfortræder) til at stemme i overensstemmelse med bestyrelsens anbefalinger som 
angivet nedenfor på mine/vores vegne på generalforsamlingen. 

 (Frist: Mandag den 25. april 2022) 
 

 Jeg giver herved fuldmagt til  
 (Frist: Mandag den 25. april 2022) 

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. Bemærk, at denne fuldmagt kun vil 
blive anvendt, hvis der fra anden side begæres afstemning. 

 (Frist: Mandag den 25. april 2022) 
 

 Brevstemme afgives i overensstemmelse med afkrydsningen nedenfor. En brevstemme kan ikke 
tilbagekaldes.  

 (Frist: Torsdag 28. april 2022) 
 

Punkter på dagsordenen for den ordinære generalforsamling fredag den 
29. april 2022 (i forkortet form, den fulde dagsorden fremgår af 

indkaldelsen) 
FOR IMOD UNDLAD 

Bestyrelsens 

anbefaling 

1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. (ikke til afstemning)     

2. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse.    For 

3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold 

til den godkendte årsrapport. 

   
For 

4. Vejledende afstemning om vederlagsrapporten.    For 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer:     

a) Genvalg af Lars Bo Bertram    For 

b) Genvalg af Andrea Panzieri    For 

c) Genvalg af Nicolai Hviid    For 

d) Genvalg af Anette Charnouby    For 

6. Valg af revisor:     

 a) Genvalg af EY Godkendt Revisionspartnerselskab (CVR-nr. 30 70 02 28)    For 

7. Eventuelt. (ikke til afstemning)     

Såfremt blanketten alene dateres og underskrives, betragtes den som en fuldmagt til bestyrelsen til at afgive stemme i 
overensstemmelse med bestyrelsens anbefalinger som angivet ovenfor. 
 
En fuldmagt gælder for alle forhold, som behandles på generalforsamlingen. Hvis der fremsættes nye forslag, herunder 

ændringsforslag eller forslag til kandidater til bestyrelse eller revision, der ikke fremgår af dagsordenen, vil fuldmagten blive 

anvendt efter fuldmagtshavers bedste overbevisning. Brevstemmer vil blive taget i betragtning, såfremt det nye forslag i al 

væsentlighed er det samme som det oprindelige forslag. Fuldmagten/brevstemmen gælder for de aktier, som undertegnede 
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besidder på registreringsdatoen, fredag den 22. april 2022, opgjort på baggrund af noteringer i ejerbogen samt meddelelser om 

ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen.  
 
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 
 
 
 


