
BREVSTEMMEORDINAER_/02.13

Brevstemme
til Jyske Bank A/S' ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013

Side 1af 2
Undertegnede afgiver hermed følgende brevstemme:

Bestyrelsens beretning (er ikke til afstemning)

3.

2.

4.

(den fulde dagsorden fremgår af indkaldelsen, som kan ses på 
www.jyskebank.dk eller rekvireres i bankens afdelinger)

Dagsorden For

1.

Imod Undlad Bestyrelsens 
anbefaling

For

ForGodkendelse af årsrapport herunder anvendelse af overskud eller dækning 
af tab

Forslag fra bestyrelsen til endelig vedtagelse:

Behandling af fremkomne forslag

Bemyndigelse til at erhverve egne aktier

1.

2. For
For

For

a
§ 14, stk. 10 vedr. valg til repræsentantskabet på en ordinær 
generalforsamling

b
§ 14, stk. 9 vedr. repræsentantskabets struktur og valg hertil

a § 8, pkt. e vedr. eventuel valg af medlemmer til bestyrelsen

3.

4.

§ 15, stk. 4 vedr. valg af bestyrelsesmedlemmer.

For

§ 16, stk. 4 vedr. valgperiode for de generalforsamlingsvalgte 
bestyrelsesmedlemmer

d

For§ 16, stk. 6 vedr. indkaldelse af suppleant til bestyrelsen i tilfælde af 
forfald

e

§ 16, stk. 5 vedr. ny- samt suppleringsvalg til bestyrelsen i tilfælde af 
forfald

c

For

For

For

a

§ 16, stk. 3 vedr. turnusordning for valg af repræsentantskabs- og 
bestyrelsesmedlemmer

b

§ 16, stk. 1, nyt pkt. b vedr. eventuel valg af yderligere 
bestyrelsesmedlemmer

b § 15, stk. 5 vedr. repræsentantskabets fastsættelse af honorar
a

For
For

5. Fora § 21 vedr. revidering af bankens årsregnskab.

6.

Deloitte Statsautoriseret  Revisionspartnerselskab
Valg af revisor:7.

Valg af repræsentantskab:
Repræsentantskabsmedlemmer fra område Syd

For

For

For

8. Bemyndigelse til bestyrelsen til registrering hos Erhvervsstyrelsen

5. Forslag fra bestyrelsen
a Valg af bestyrelsesmedlem For
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Brevstemmen gælder det antal aktier, som undertegnede besidder pr. registreringsdatoen, den 13. marts 2013. 
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. 
    
Når Jyske Bank A/S har modtaget denne brevstemme, kan den ikke tilbagekaldes.

Dato:

Aktionærens navn:

Adresse:

Postnr. og by:

Depot-/CPR-nr.:

Underskrift:

Brevstemmen skal være Jyske Bank A/S, Fondsservice, Vestergade 8-16, 8600 Silkeborg i hænde senest  
tirsdag den 19. marts 2013, kl. 10.00. Blanketten kan returneres på fax. nr. 89 89 73 84, pr. mail til  
fondsservice@jyskebank.dk eller sendes med almindelig post.
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08.01.2013 diverse ændringer pfa. Helle Isselin Hansen.
12.10.2012 Form Opslag BD Prod 

19.08.2012Form Opslag iJess -m > Mod BD 

23-04-2012 Opslag til Ref-field performed.
23-04-2012 Jeg har været igennme OrgId-kværnen!
19.01.2012 Rettet pfa. Helle
Helle Isselin Hansen
1.0
Juridisk
dk
Brevstemme
til Jyske Bank A/S' ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013
Side 1af 2
Undertegnede afgiver hermed følgende brevstemme:
Bestyrelsens beretning (er ikke til afstemning)
3.
2.
4.
(den fulde dagsorden fremgår af indkaldelsen, som kan ses på www.jyskebank.dk eller rekvireres i bankens afdelinger)
Dagsorden
For
1.
Imod
Undlad

                Bestyrelsens

                anbefaling
For
For
Godkendelse af årsrapport herunder anvendelse af overskud eller dækning
af tab
Forslag fra bestyrelsen til endelig vedtagelse:
Behandling af fremkomne forslag
Bemyndigelse til at erhverve egne aktier
1.
2.
For
For
For
a
§ 14, stk. 10 vedr. valg til repræsentantskabet på en ordinær generalforsamling
b
§ 14, stk. 9 vedr. repræsentantskabets struktur og valg hertil
a
§ 8, pkt. e vedr. eventuel valg af medlemmer til bestyrelsen
3.
4.
§ 15, stk. 4 vedr. valg af bestyrelsesmedlemmer.
For
§ 16, stk. 4 vedr. valgperiode for de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer
d
For
§ 16, stk. 6 vedr. indkaldelse af suppleant til bestyrelsen i tilfælde af forfald
e
§ 16, stk. 5 vedr. ny- samt suppleringsvalg til bestyrelsen i tilfælde af forfald
c
For
For
For
a
§ 16, stk. 3 vedr. turnusordning for valg af repræsentantskabs- og bestyrelsesmedlemmer
b
§ 16, stk. 1, nyt pkt. b vedr. eventuel valg af yderligere bestyrelsesmedlemmer
b
§ 15, stk. 5 vedr. repræsentantskabets fastsættelse af honorar
a
For
For
5.
For
a
§ 21 vedr. revidering af bankens årsregnskab.
6.
Deloitte Statsautoriseret  Revisionspartnerselskab
Valg af revisor:
7.
Valg af repræsentantskab:
Repræsentantskabsmedlemmer fra område Syd
For
For
For
8.
Bemyndigelse til bestyrelsen til registrering hos Erhvervsstyrelsen
5.
Forslag fra bestyrelsen
a
Valg af bestyrelsesmedlem
For
Brevstemmen gælder det antal aktier, som undertegnede besidder pr. registreringsdatoen, den 13. marts 2013. 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.
   
Når Jyske Bank A/S har modtaget denne brevstemme, kan den ikke tilbagekaldes.
Dato:
Aktionærens navn:
Adresse:
Postnr. og by:
Depot-/CPR-nr.:
Underskrift:
Brevstemmen skal være Jyske Bank A/S, Fondsservice, Vestergade 8-16, 8600 Silkeborg i hænde senest 
tirsdag den 19. marts 2013, kl. 10.00. Blanketten kan returneres på fax. nr. 89 89 73 84, pr. mail til  fondsservice@jyskebank.dk eller sendes med almindelig post.
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