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          Underskrift 

 
Denne brevstemme skal være Euronext Securities, Nicolai Eigtveds Gade 8, DK-1402 Copenhagen, i hænde senest mandag den 14. marts 2022 
kl.16:00 enten på e-mail: vp_vpinvestor@vp.dk eller ved at sende denne blanket med posten. Afgivelse af brevstemme kan tillige ske på Euronext 
Securities’ hjemmeside: www.vp.dk/gf. 

 

BREVSTEMME 
A/S Nordfyns Banks ordinære generalforsamling den 16. marts 2022 kl.17:00 

Dannebrogsgade 1, 5000 Odense C 

 
 
  

 
afgiver hermed følgende brevstemme til den indkaldte ordinære generalforsamling i A/S Nordfyns Bank den 16. marts 2022 i 
henhold til nedenstående: 

 

Sæt venligst kryds i rubrikkerne ”FOR”, ”IMOD” eller ”UNDLAD” for at angive, hvorledes stemmerne ønskes afgivet, eller brevstem 
direkte på www.vp.dk/gf eller på www.nordfynsbank.dk. Brevstemmen kan ikke tilbagekaldes. 

 

Dagsordenspunkter 
(den fulde dagsorden fremgår af indkaldelsen) 

FOR IMOD UNDLAD 
Bestyrelsens 

anbefaling 

1. Bestyrelsens beretning (der kan ikke stemmes herom) .......................................  ◼ ◼ ◼ - 

2. Godkendelse af årsrapport ..................................................................................     FOR 

3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab………………………    FOR 

4. Fremlæggelse af vederlagsrapport til vejledende afstemning……………………..    FOR 

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen ..................................................................... ..     

a. Jens Otto Dalhøj ..................................................................................   ◼  FOR 

b. Marie Louise Hartvigsen ......................................................................   ◼  FOR 

c. Per Maegaard……………………………………………………………….  ◼  FOR 

d. Flemming Møllgaard……………………………………………………….  ◼  FOR 

e. Vibeke Amstrup Lund Pedersen………………………………………….  ◼  FOR 

f. Per Poulsen…………………………………………………………………  ◼  FOR 

g. Jimmy Rasmussen…………………………………………………………  ◼  FOR 

6. Valg af revisor ......................................................................................................      

a. Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab .............................   ◼  FOR 

7. Forslag fra bankens bestyrelse eller aktionærer ..................................................      

a. Bemyndiges til at lade banken erhverve op til 10 % af bankens 
aktiekapital    FOR 

8. Eventuelt…………………………………………………………………………………     

 
Såfremt brevstemmen alene dateres og underskrives, betragtes brevstemmen som afgivet i overensstemmelse med 
bestyrelsens anbefaling som anført i skemaet ovenfor. 
 
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. 

Undertegnede 
 

(Benyt BLOKBOGSTAVER) 

Aktionærens navn:  

Adresse:  

Postnr. og by:  

Depot-/VP-referencenr.:  


