
 

 

 
Fuldmagten skal være VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, DK-2300 København S, i hænde senest fredag den 8. marts 2019 
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Jutlander Bank A/S og VP Investor Service A/S er ikke ansvarlige for eventuelle forsinkelser eller fejl ved fremsendelse af fuldmagt/brevstemme. 
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Aktionærens navn:  

Adresse:  

Postnr. og by:  

Depot-/VP-referencenr.:  

 
 

Undertegnede afgiver hermed følgende fuldmagt/brevstemme til den indkaldte ordinære generalforsamling i Jutlander Bank A/S den  

13. marts 2019 i henhold til nedenstående: 

 
Sæt venligst kryds i rubrik A), B), C) eller D). Bemærk, at det ikke er muligt at afgive både fuldmagt og brevstemme. 
 

A)  Fuldmagt gives til navngiven tredjemand: ___________________________________________________________________  
Oplys fuldmægtigens navn og adresse (BLOKBOGSTAVER) 

eller   

B)  Fuldmagt gives til bestyrelsen (eller ordre) til at stemme i overensstemmelse med bestyrelsens overbevisning. 

eller   

C)  Instruktionsfuldmagt gives til bestyrelsen (eller ordre) til at stemme i overensstemmelse med afkrydsningen 
nedenfor. Sæt venligst kryds i rubrikkerne ”FOR”, ”IMOD” eller ”UNDLAD” for at angive, hvorledes stemmerne ønskes 
afgivet. 

eller   

D)  Brevstemme gives i overensstemmelse med afkrydsningen i skemaet nedenfor. Sæt venligst kryds i rubrikkerne  
”FOR”, ”IMOD” eller ”UNDLAD”. Brevstemmen kan ikke tilbagekaldes. 

 

Dagsordenspunkter (den fulde dagsorden fremgår af indkaldelsen) FOR IMOD UNDLAD 

a) Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år (der kan ikke stemmes herom)  ..     

b) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse .....................................................................     

c) Vedtagelse af fordeling af overskud eller dækning af underskud iht. den godkendte årsrapport .....     

d) Godkendelse af lønpolitik for Jutlander Bank A/S ...........................................................................     

e) Godkendelse af bestyrelseshonorar for 2019 ..................................................................................     

f) Valg af medlemmer til repræsentantskabet (Der skal vælges 21 medlemmer. Da antallet af kandidater 
svarer til det antal, der skal vælges, er følgende valgt til repræsentantskabet:)    

 ** Forretningsindehaver Bent Bjørn, 9500 Hobro .................................................................................     

 Direktør Anders Dahl, 8362 Hørning ......................................................................................................     

 Investeringschef Heine H. Debel, 2300 København S ............................................................................     

 * Kordegn Kristian Haldrup, 9670 Løgstør .............................................................................................     

 * Distriktschef Benny Hansen, 9670 Løgstør .........................................................................................     

 Adm. direktør Tomas Holm Hedehus, 8382 Hinnerup ...........................................................................     

 Lærer og byrådsmedlem Thomas Høj, 9550 Mariager ..........................................................................     

 * Bogholder Vibeke Libach Justesen, 9500 Hobro .................................................................................     

 * Direktør Hans-Jørgen Borup Kastberg, 9600 Aars ...............................................................................     

 * Svineproducent Ulrik Thimm Krogsgaard, 9670 Løgstør .....................................................................     

 * Kontorassistent Anna-Lise Lassen, 9500 Hobro ..................................................................................     

 Adm. direktør Morten Marhauer, 9560 Hadsund ..................................................................................     

 Salgschef og medejer Palle Mortensen, 9600 Aars ................................................................................     
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 * Selvstændig Claus René Nielsen, 9500 Hobro .....................................................................................     

 Direktør Brian Højer Nordstrøm, 2730 Herlev .......................................................................................     

 * Tandlæge Jette Nykjær, 9600 Aars .....................................................................................................     

 * Vognmand Poul Eli Nymann, 9520 Skørping .......................................................................................     

 * Detailhandler Jette Rabøl Pedersen, 9610 Nørager ............................................................................     

 * Centerchef Poul Søndberg, 9500 Hobro .............................................................................................     

 Direktør og forretningsindehaver Brian Tøttrup, 9600 Aars ..................................................................     

 Eksportchef Jens Østergaard, 9520 Skørping .........................................................................................     

g) Valg af revisor  
Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers (PwC) Statsautoriseret Revisionspartnerselskab    

h) Bemyndigelse til opkøb af egne aktier ............................................................................................     

i) Forslag fra bestyrelsen, repræsentantskab eller aktionærer    

    Forslag fra bestyrelsen: 
1) Vedtægtsændring: Etablering af en ny aktionærkreds i Trekantsområdet, bortfald af udløbne 
overgangsordninger samt ændring af dagsordenen for den ordinære generalforsamling ...................  
Forslag fra aktionærer: 

   

    2) Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen offentliggøres på bankens hjemmeside umiddelbart 
efter generalforsamlingens afholdelse. .................................................................................................     

    3) Forslag om at ledelsen i banken efter hvert inspektionsbesøg fra Finanstilsynet kommenterer de 
enkelte modtagne påbud og anvisninger ifølge den offentliggjorte tilsynsrapport. Kommentarerne 
afpasses naturligt i forhold til beskaffenheden af de enkelte påbud/anvisninger ................................  

 
   

j) Eventuelt ...............................................................................................................................................     

* Nuværende medlem af bankens repræsentantskab  

** Nuværende medlem af bankens repræsentantskab og bestyrelse    

  
 
Fuldmagten gælder for alle emner, der bliver behandlet på den ordinære generalforsamling. Hvis der fremsættes nye forslag til afstemning, 
herunder ændringsforslag eller personforslag, der ikke fremgår af dagsordenen, vil fuldmagtshaveren stemme på dine vegne efter sin 
overbevisning. 
 
Fuldmagten/brevstemmen gælder aktier, som undertegnede besidder på registreringsdatoen, opgjort på baggrund af selskabets ejerbog 
samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget, men endnu ikke indført i ejerbogen. 
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