
 
 

Bemærk at selskabet samt ejerbogsfører ikke er ansvarlige for eventuelle forsinkelser ved fremsendelsen. Denne blanket skal være Aalborg 
Boldspilklub A/S i hænde senest tirsdag den 3. april 2018, ved afgivelse af brevstemme dog senest onsdag den 4. april 2018 kl. 12.00, enten 
pr. fax til 96 35 59 10, e-mail til mhp@aab-as.dk eller ved at returnere blanketten til Aalborg Boldspilklub A/S. 

 
Denne blanket retuneres til:   
Aalborg Boldspilklub A/S, Hornevej 2, 9220  Aalborg 

 
Aalborg Boldspilklub A/S' ordinære generalforsamling torsdag den 5. april 2018 kl. 16 på adressen 
Aalborg Portland Park,  Harald Jensens Vej 9, 9000 Aalborg. 
 
Afgivelse af fuldmagt eller brevstemme: 
Hvis du ikke ønsker eller er forhindret i at deltage, har du mulighed for at give en anden fuldmagt til at repræsentere dig på 
generalforsamlingen eller afgive en brevstemme. 
 
SÆT KUN ÉT KRYDS: 
 

 Jeg giver herved fuldmagt til formanden for bestyrelsen for Aalborg Boldspilleklub A/S med substitutionsret  
 (ret til at indsætte stedfortræder) til at stemme på mine/vores vegne på generalforsamlingen i overensstemmelse med 

bestyrelsens anbefalinger, som angivet i skemaet nedenfor.  
 

 Jeg giver herved fuldmagt til _________________________________________________________________ 
                 Navn og adresse (benyt venligst blokbogstaver) 
 
 til at give møde og stemme på mine/vores vegne på generalforsamlingen.  
 

 Jeg bestiller adgangskort til rådgiver:___________________________________________________________ 
                Navn og adresse (benyt venligst blokbogstaver) 
 

 Afkrydsningsfuldmagt, i skemaet nedenunder har jeg angivet, hvorledes jeg ønsker at stemme på generalforsamlingen.  
 Bemærk, at denne fuldmagt kun vil blive anvendt, hvis der fra anden side begæres afstemning.  
 

   Brevstemme, i skemaet nedenunder har jeg angivet, hvorledes jeg ønsker at stemme på generalforsamlingen. 
        Bemærk, at brevstemmen ikke kan trækkes tilbage, og at den tillige vil blive brugt i tilfælde af ændringsforslag til 
 dagsordenpunkterne. 
 
Punkter på dagsordenen for den ordinære generalforsamling 5. april 2018 
(i forkortet form, det bemærkes, at den fulde dagsorden fremgår af indkaldelsen) FOR IMOD UNDLAD 

Bestyrelsens 
anbefaling 

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år (der skal ikke 

stemmes herom) 

    

2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport for selskabet til godkendelse ...........................    For 

3. Anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab .............   For 

4. Forslag fra bestyrelsen:     

4.a. Forslag om at erhverve indtil 10% af selskabets aktiekapital ..............................................   For 

4.b.  Forslag til godkendelse af vederlag til bestyrelsen for det igangværende regnskabsår .........    For 

5. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse ...........................................................    For 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen:     

 Genvalg af Henrik Norman Thomsen ................................................................................    For 

 Genvalg af Anders Bjørnstrup ...........................................................................................    For 

 Genvalg af Torben Fristrup...............................................................................................    For 

7. Valg af statsautoriseret revisor:     

 Genvalg af Ernst & Young PS . .........................................................................................    For 

8. Eventuelt (der kan ikke stemmes herom)     
Aktionæroplysninger: 
 

____________________________________________ __________ 

Navn og adresse 

 

______________________________________________________________________________________________ 

Antal navnenoterede aktier  

 

___________________________  
Aktionærnummer eller VP-Kontonummer  
VP-Kontonummeret er som hovedregel det samme som dit depotnummer. I visse tilfælde består VP-Kontonummeret af dit depot nummer 
plus foranstillet identifikationsnummer på dit pengeinstitut. Er du i tvivl, da kan du rette henvendelse til dit pengeinstitut. 

 

 

    

                                 Dato                            Underskrift   

  


