FULDMAGTSBLANKET
Undertegnede
Fuldmagtsgivers navn:
Adresse:
Postnr. og by:
Fødselsdato/CPR-nr./medlemsnr.
Jeg afgiver hermed fuldmagt til den ordinære generalforsamling i Arkitekternes Pensionskasse
den 24. april 2014 i henhold til nedenstående:
Sæt kryds i rubrik A), B) eller C) eller afgiv fuldmagt på www.arkitektpension.dk/apgf2014
 Fuldmagt til navngiven tredjemand: ________________________________________________
A)
Fuldmagtshavers navn, adresse og gerne fødselsdag (BLOKBOGSTAVER)

eller
B)



Fuldmagt til bestyrelsen (eller ordre) til at stemme i overensstemmelse med bestyrelsens
anbefaling som anført i skemaet nedenfor.

eller
C)



Instruktionsfuldmagt til bestyrelsen (eller ordre) til at stemme i overensstemmelse med
afkrydsningen nedenfor. Sæt kryds i rubrikkerne ”FOR”, ”IMOD” eller ”UNDLAD” for at angive,
hvordan stemmerne skal afgives.
FOR

IMOD

UNDLAD

Bestyrelsens
anbefaling







-

2. Bestyrelsens beretning (ikke til afstemning) ......................







-

3. Forelæggelse og godkendelse af Årsrapport 2013 ..............







FOR

4. Forslag fra bestyrelsen og medlemmerne (der er ingen forslag)







-

Emne 1: Redegørelse om åbenhed i AP og Unipension om
politik og strategi (ikke til afstemning) ...........................







-

Emne 2: Redegørelse om Arkitektforbundets
bestyrelsesudpegning (ikke til afstemning) ......................







-







-







FOR

Revisorkandidat: Lone Møller Olsen, statsautoriseret revisor







FOR

Revisorsuppleant: Jacques Peronard, statsautoriseret revisor







FOR







FOR

Dagsorden
1. Valg af dirigent
Bestyrelsen indstiller advokat Lars Svenning Andersen (ikke til
afstemning) .................................................................

5. Andre emner fra medlemmerne

6. Oplæg til vores tilgang til Stranded Assets og ESG
(Environmental, Social and Governance) (ikke til afstemning)
7. Valg til bestyrelse
Lars Thiis
8. Valg af revision

9. Sted for næste års generalforsamling
Bestyrelsen indstiller Odense
10. Eventuelt




Hvis fuldmagten alene dateres og underskrives, bliver den betragtet som afgivet i
overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling som anført i skemaet ovenfor.
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 Deres vegne efter sin overbevisning.

Dato

Underskrift

Denne fuldmagtsblanket skal være VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, P.O. Box 4040, DK-2300
Copenhagen S, i hænde senest den 22. april 2014 kl. 23.59.

