
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 20. april 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 

Kapitalforeningen BankInvest Selects ordinære generalforsamling afholdes torsdag den 28. april 2022 kl. 16.00, 

på Hotel Phoenix Copenhagen, Bredgade 37, 1260 København K . 

 

Afgivelse af fuldmagt: Hvis du ikke ønsker eller er forhindret i at deltage på generalforsamlingen, har du mulighed 

for at give fuldmagt til en anden 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 ordinære generalforsamling torsdag den 

28. april 2022 (i forkortet form, den fulde dagsorden fremgår af 

indkaldelsen) 

FOR IMOD UNDLAD 
Bestyrelsens 

anbefaling 

1. Valg af dirigent     

2. Bestyrelsens beretning     

3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse m.v.     

a) Godkendelse af revideret årsrapport    For 

b) Godkendelse af anvendelse af årets resultat    For 

c) Godkendelse af bestyrelsens honorar for 2021    For 

d) Godkendelse af bestyrelsens honorar for 2022    For 

4. Forslag fremsat af investorer eller bestyrelsen     

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen     

a) Genvalg af Lone Møller Olsen     For 

6. Valg af revisor     

a) Genvalg af EY Godkendt Revisionspartnerselskab (CVR-nr.30700228)    For 

7. 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 

 


