Afgivelse af fuldmagt
Afgivelse af fuldmagt: Hvis du ikke ønsker eller er forhindret i at deltage på generalforsamlingen, har du mulighed for at afgive fuldmagt
eller give en anden fuldmagt til at repræsentere dig på generalforsamlingen. En fuldmagt skal være skriftlig og dateret og kan ikke gives
for længere tid end et år.
SÆT KUN ÉT KRYDS:



Jeg giver herved fuldmagt til formanden for bestyrelsen for Investeringsforeningen IA Invest 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. Bemærk, at denne fuldmagt kun vil blive anvendt, hvis der fra anden side begæres afstemning.

Punkter på dagsordenen for den ordinære generalforsamling
mandag den 7. marts 2022, kl. 9.00
(den fulde dagsorden fremgår af indkaldelsen)
1)
Valg af dirigent
2)
Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
3)
Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, forslag til anvendelse af årets
resultat, og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved
formuerealisationer, samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar.

4)
5)

6)

7)

FOR

IMOD

UNDLAD

Bestyrelsens
anbefaling
FOR

FOR

Bestyrelsen indstiller, at der udloddes kr. 22,50 pr. andel i afdeling IR Danske
Aktier og kr. 9,20 i afdeling MW Compounders.

FOR

Bestyrelsen indstiller endvidere, at der udbetales honorar til bestyrelsen i
henhold til Årsrapport 2021.

FOR

Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Genvalg af Claus Bennetsen
Genvalg af Randi Bach Poulsen
Genvalg af Martin Gottlob
Nyvalg af Morten Schou
Valg af revisor
Bestyrelsen foreslår nyvalg af Deloitte, Statsautoriseret
Revisionspartnerselskab.
Eventuelt (der kan ikke stemmes herom)

FOR
FOR
FOR
FOR
FOR

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
Dato
Underskrift
Fuldmagtsblanket skal være Invest Administration A/S i hænde senest mandag, den 28. februar 2022, kl. 23.59 - enten indscannet på mail til
iainvest@ia.dk eller modtaget per post. Bemærk, at foreningen samt administrator ikke er ansvarlige for eventuelle
forsinkelser ved fremsendelsen.
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