Brevstemmeblanket
Vestjysk Bank A/S’ ordinære generalforsamling den 25. marts 2019 kl. 15.00
Undertegnede
Aktionærens navn:
Adresse:
Postnr. og by:
Depot-/VP-referencenr.:
afgiver hermed brevstemme til Vestjysk Bank A/S’ indkaldte ordinære generalforsamling den 25. marts 2019 kl. 15.00 i
overensstemmelse med nedenstående.
Sæt venligst kryds i rubrikkerne “FOR”, “IMOD” eller “UNDLAD” for at angive, hvorledes stemmerne ønskes afgivet eller
afgiv brevstemme direkte på www.vestjyskbank.dk eller www.vp.dk/gf.
Brevstemmen kan ikke tilbagekaldes.
Dagsorden
(den fulde dagsorden fremgår af indkaldelsen)

FOR

IMOD

UNDLAD

Bestyrelsens
anbefaling

1.

Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år ................







-

2.

Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse ................................







FOR

3.

Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i
henhold til den godkendte årsrapport ......................................................







FOR

4.

Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for det indeværende regnskabsår ....







FOR

5.

Godkendelse af vederlagspolitik .............................................................







FOR

6.

Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder formand og næstformand:
A. Nyvalg af Kim Duus som formand .......................................................







FOR

B. Genvalg af Lars Holst som næstformand ..............................................







FOR

1) Genvalg af Bent Simonsen ..........................................................







FOR

2) Genvalg af Bolette van Ingen Bro ................................................







FOR

3) Genvalg af Karina Boldsen ..........................................................







FOR

4) Nyvalg af Nicolai Hansen ............................................................







FOR







FOR

C. Valg af øvrige medlemmer til bestyrelsen:

7.

Valg af revisor:
Genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret
Revisionspartnerselskab som revisor.......................................................

8.

Forslag fra bestyrelsen:
A. Forslag om at forny bestyrelsens bemyndigelser i vedtægternes pkt.
9.9-9.11 til at forhøje bankens aktiekapital ........................................







FOR







FOR

9.

B. Forslag om at bemyndige bestyrelsen til at lade banken erhverve egne
aktier ...........................................................................................
Bemyndigelse til dirigenten ...................................................................







FOR

10.

Eventuelt ............................................................................................







-

Såfremt brevstemmen alene dateres og underskrives, betragtes den som afgivet i overensstemmelse med bestyrelsens
anbefaling, som anført i skemaet ovenfor.
Hvis der fremsættes nye forslag til afstemning, herunder ændringsforslag, der ikke fremgår af dagsordenen, vil brevstemmen blive
taget i betragtning, såfremt det nye forslag i al væsentlighed er det samme som det oprindelige forslag.
Brevstemmen gælder for de aktier, som undertegnede ejer på registreringsdatoen opgjort på baggrund af bankens ejerbog samt
meddelelser om ejerforhold, som Vestjysk Bank A/S har modtaget, men endnu ikke indført i ejerbogen.
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0

1

9
Underskrift

Denne daterede og underskrevne brevstemmeblanket skal sendes til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S,
eller på e-mail til vpinvestor@vp.dk, således at den er VP Investor Services A/S i hænde senest fredag den 22. marts 2019 kl. 12.00.
Afgivelse af brevstemme kan tillige ske på Vestjysk Bank A/S’ hjemmeside, www.vestjyskbank.dk, eller på VP Investor Services A/S’
hjemmeside, www.vp.dk/gf.
GDPR: For nærmere information om, hvordan Vestjysk Bank indsamler og behandler personoplysninger henvises til bankens hjemmeside
(https://www.vestjyskbank.dk/om-banken/aftaler-og-vilkaar/brug-af-vestjyskbank-dk/persondatapolitik), hvor bankens politik for behandling af
personoplysninger samt information om beskyttelse af persondata er tilgængeligt.

