
 

 

 
 
 
 
Såfremt en skriftlig brevstemme ønskes afgivet, skal den afgivne brevstemme returneres pr. post til Ringkjøbing Landbobank A/S, att.: Regnskabsafdelingen, Torvet 

1, 6950 Ringkøbing, pr. mail til regnskab@landbobanken.dk eller pr. fax på 76 24 49 13. Elektronisk brevstemme skal være afgivet senest onsdag, den 6. juni 2018, 

kl. 10.00, på hvilket tidspunkt en skriftlig brevstemme også skal være banken i hænde.  

 

BREVSTEMME 
 

BREVSTEMME  

Ringkjøbing Landbobank A/S’ ekstraordinære generalforsamling  
torsdag, den 7. juni 2018, kl. 10.00, i ROFI-Centret, Kirkevej 26, Rindum, 6950 Ringkøbing 

26. februar 2014 kl. 17.00 
ROFI-Centret 

 

 

2 0 1 8  

  Underskrift 

  

Aktionærens navn:  

Adresse:  

Postnr. og by:  

Depot-/VP-referencenr.:  

 
 
 
Undertegnede afgiver hermed følgende brevstemme til den indkaldte ekstraordinære generalforsamling i Ringkjøbing Landbobank 
A/S, CVR-nr. 37 53 68 14, i henhold til afkrydsningen nedenfor.  
 
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.landbobanken.dk. Brevstemmen kan ikke tilbagekaldes. 
 

Dagsordenspunkter 
(den fulde dagsorden fremgår af indkaldelsen) 

FOR IMOD UNDLAD 
Bestyrelsens 

anbefaling 

1. Valg af dirigent .......................................................................................................................     - 

2. Bestyrelsens mundtlige redegørelse for fusionen mellem Ringkjøbing Landbobank og 
Nordjyske Bank A/S, CVR-nr. 30 82 87 12 ............................................................................     - 

3. Forslag fra bestyrelse og repræsentantskab:     

3a.    Forslag om gennemførelse af fusion mellem Ringkjøbing Landbobank og Nordjyske 
         Bank med Ringkjøbing Landbobank som det fortsættende selskab og Nordjyske Bank 
         som det ophørende selskab………………………………………………………………………    FOR 

3b.    Godkendelse af frivillig ordning om medarbejderrepræsentation i bestyrelsen…………...    FOR 

3c.     Forslag om vedtagelse af aktietilbagekøbsprogram med henblik på en efterfølgende 
         kapitalnedsættelse .................................................................................................................     FOR 

4.  Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen (med substitutionsret) ..........................................  
 
Såfremt forslaget i punkt 3a. om fusionen ikke vedtages, vil de øvrige forslag ikke komme til 
afstemning, da de forudsætter, at fusionsforslaget vedtages.    

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

FOR 
 
 
 

Såfremt blanketten alene dateres og underskrives, betragtes brevstemmen som afgivet i overensstemmelse med 
bestyrelsens anbefaling som anført i skemaet ovenfor.  
 
Brevstemmen gælder for de aktier, som undertegnede besidder på registreringsdatoen, torsdag den 31. maj 2018, opgjort på 
baggrund af noteringer i bankens ejerbog samt meddelelser om ejerforhold, som banken har modtaget, men endnu ikke indført i 
ejerbogen. 
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