Ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S den 21. april 2022

Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen:
Nugældende vedtægter

Foreslåede ændringer
§7
NY stk. 2:
Bestyrelsen er bemyndiget til at beslutte, at bankens generalforsamlinger
afholdes som fuldstændig elektroniske generalforsamlinger uden fysisk
fremmøde. Deltagelse i fuldstændig elektroniske generalforsamlinger sker via
elektroniske medier, som giver bankens aktionærer mulighed for at deltage i,
ytre sig samt stemme på generalforsamlingen. Bestyrelsen skal sikre, at
generalforsamlingen kan afvikles på betryggende vis, og at det anvendte system
er indrettet, så lovgivningens krav til afholdelse af generalforsamling opfyldes.
Via egen opkobling tilslutter aktionærerne sig et virtuelt forum, hvor
generalforsamlingen afholdes. Bestyrelsen fastsætter de nærmere krav til de
elektroniske systemer, som anvendes ved generalforsamlingen. Hvis
bestyrelsen vælger at træffe beslutning om fuldstændig elektronisk
generalforsamling, vil oplysninger herom kunne findes på bankens hjemmeside
www.jyskebank.dk og i indkaldelsen til den pågældende generalforsamling.
Indkaldelsen vil indeholde oplysning om krav til det elektroniske udstyr, som skal
anvendes ved deltagelse, hvorledes tilmelding sker samt hvor aktionærerne kan
finde oplysninger om fremgangsmåden i forbindelse med generalforsamlingen.”
Stk. 2, 3 og 4 bliver herefter til stk. 3, 4 og 5.

§7
Stk. 2:
Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med tidligst 5 ugers varsel og senest 3
ugers varsel. Indkaldelsen sendes til NASDAQ Copenhagen A/S og bekendtgøres
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§7
Stk. 3:
Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med tidligst 5 ugers varsel og senest
3 ugers varsel. Indkaldelsen sendes til NASDAQ A/S og bekendtgøres på
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på bankens hjemmeside. Indkaldelse sker skriftligt til enhver noteret aktionær, som
har fremsat anmodning herom. Meddelelse om indkaldelse gives til koncernens
medarbejdere.

bankens hjemmeside. Indkaldelse sker skriftligt til enhver noteret aktionær, som
har fremsat anmodning herom. Den skriftlige indkaldelse kan erstattes af en
elektronisk indkaldelse, jf. vedtægternes § 20. Meddelelse om indkaldelse gives
til koncernens medarbejdere.

§ 11
Stk. 4:
Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed blandt de afgivne stemmer,
medmindre lovgivning eller vedtægter foreskriver andet. Skriftlig afstemning skal
finde sted, når mindst 1/10 af de tilstedeværende aktionærer forlanger det. Der ses
i den forbindelse bort fra, om en aktionær tillige optræder som fuldmægtig på en
anden aktionærs vegne.

§ 11
Stk. 4:
Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed blandt de afgivne stemmer,
medmindre lovgivning eller vedtægter foreskriver andet. Skriftlig afstemning skal
finde sted, når en aktionær forlanger det.

Elektronisk kommunikation

NY § 20

Eksisterende §§ 20 – 23 bliver herefter til §§ 21-24.
§ 20

NY stk. 1:
Al kommunikation fra banken til aktionærerne kan, hvor andet ikke er foreskrevet
ved lov, ske via elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post (elektronisk
kommunikation) via bankens hjemmeside www.jyskebank.dk, via VP
InvestorPortalen og/eller via e-mail, herunder indkaldelse til generalforsamling
efter vedtægternes § 7 samt udsendelse af årsrapport. Generelle meddelelser
gøres tilgængelige på bankens hjemmeside og på sådan anden måde, som
måtte være foreskrevet i henhold til lov. Banken kan til enhver tid vælge at
kommunikere med almindelig post som supplement eller alternativ til elektronisk
kommunikation.
§ 20
NY stk. 2:
Aktionærerne skal sikre, at banken til enhver tid er i besiddelse af den korrekte emailadresse.
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§ 20

Ny stk. 3:
For så vidt angår kommunikation fra aktionærerne til banken kan afgivelse af
fuldmagt og brevstemme ske på VP InvestorPortalen via bankens hjemmeside
eller med digital underskrift til Juridisk@jyskebank.dk. Anmeldelse af rådgivers
og/eller egen deltagelse i en generalforsamling kan ske på VP InvestorPortalen
via bankens hjemmeside. Spørgsmål fra aktionærer om dagsordenens punkter
eller bankens stilling i øvrigt, krav om optagelse af et bestemt emne på
dagsorden til ordinær generalforsamling, begæring om afholdelse af
ekstraordinær generalforsamling samt opstilling i forbindelse med valg til
repræsentantskabet og/eller bestyrelsen kan sendes til Juridisk@jyskebank.dk.
§ 20
Ny stk. 4:
Oplysninger om kravene til de anvendte systemer samt om fremgangsmåde ved
elektronisk kommunikation vil blive offentliggjort på bankens hjemmeside
www.jyskebank.dk.
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