
 

Denne fuldmagtsblanket skal være VP Securities A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S i hænde senest fredag den 
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FULDMAGTSBLANKET 
 

til Sydbank A/S’ ekstraordinære generalforsamling i Aabenraa tirsdag den 26. oktober 2021 
 
Aktionærens navn:  _____________________________________________________  
Adresse:  _____________________________________________________  
Postnr. og by:  _____________________________________________________  
Depot-/VP-kto.nr.:  _____________________________________________________  
 
Undertegnede meddeler hermed fuldmagt til på mine vegne at give møde og stemme på den indkaldte ekstraordinære 
generalforsamling i Sydbank A/S tirsdag den 26.10.2021 i henhold til nedenstående: 
 
Sæt venligst ét kryds i rubrik A) eller B) eller C): 
 
A)  Fuldmagt gives til navngiven tredjemand:  _____________________________________________________  
  Oplys fuldmagtshavers navn og adresse (BLOKBOGSTAVER) 
 
eller 
 
B)   Fuldmagt gives til bestyrelsen (eller ordre) til at stemme i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling som  

 anført i skemaet nedenfor.  
 
eller 
 
C)   Instruktionsfuldmagt gives til bestyrelsen (eller ordre) til at stemme i overensstemmelse med afkrydsningen  

 nedenfor. Sæt venligst kryds i rubrikkerne ”FOR”, ”IMOD” eller ”UNDLAD” for at angive, hvorledes stemmerne  
 ønskes afgivet. 

 
 
 
Dagsorden FOR IMOD UNDLAD Bestyrelsens 
(den fulde dagsorden fremgår af indkaldelsen)     anbefaling 
(den fulde dagsorden kan ses på www.sydbank.dk) 

 
1. Bestyrelsen foreslår, at der foretages udbytteudlodning for 2019 

med 5,70 kr. pr. aktie.. ..................................................................     FOR 
 
 
  
Hvis fuldmagten alene dateres og underskrives, betragtes fuldmagten som afgivet i overensstemmelse 
med bestyrelsens anbefaling som anført i skemaet ovenfor.  
 
Fuldmagten gælder de aktier, som undertegnede besidder pr. registreringsdatoen. Aktiebesiddelsen opgøres på baggrund 
af notering i selskabets ejerbog samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget, men som endnu ikke er 
indført i ejerbogen.  
 
Blanketten skal udfyldes korrekt, idet banken/dirigenten ellers forbeholder sig retten til at forkaste den. 
 
Fuldmagten gælder for alle emner, der bliver behandlet på generalforsamlingen. Hvis der fremsættes nye forslag til 
afstemning, herunder ændringsforslag eller personforslag, der ikke fremgår af dagsordenen, vil fuldmagtshaveren stemme 
på undertegnedes vegne efter sin overbevisning.  
 
Fuldmagten er også gyldig ved en senere indkaldt generalforsamling i henhold til vedtægternes §10, stk. 4, som afholdes på 
grund af manglende quorum ved generalforsamlingen den 26.10.2021. 
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