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Fuldmagt / Brevstemme 

 

til den ordinære generalforsamling i IR Basis A/S tirsdag den 20. april 2021, kl. 14.00. 

 

Undertegnede aktionær afgiver hermed fuldmagt/brevstemme i henhold til afkrydsningen nedenfor (sæt 

venligst kryds i rubrik A, B, C eller D). 

 

A)   Fuldmagt gives til bestyrelsen i IR Basis A/S til at stemme i overensstemmelse med bestyrelsens 

anbefalinger som anført nedenfor 

  

B)  Fuldmagt gives til bestyrelsen i IR Basis A/S til at stemme i overensstemmelse med afkrydsningen 

nedenfor. 

 

C)   Brevstemme afgives i overensstemmelse med afkrydsningen nedenfor. En afgivet brevstemme kan 

ikke tilbagekaldes. 

 

D)   Fuldmagt gives til navngiven tredjemand – anfør venligst tredjemands navn og adresse (benyt  

   venligst blokbogstaver):  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

DAGSORDENENS PUNKTER   AFKRYDSNING 

 For Imod Undlad Bestyrelsens 

anbefalinger 

 

1. Bestyrelsens forelæggelse af årsrapport med 

ledelsesberetning og godkendelse af årsrapporten 

 

   FOR 

2. Beslutning om anvendelse af årets resultat i henhold 

til den godkendte årsrapport 

 

   FOR 

3. Valg af medlemmer til bestyrelsen 

 

    

a)  Martin Lavesen 

 
 -  FOR 

b)  René Krogh Andersen 

 
 -  FOR 

c) Michael Krogh Andersen 

 
 -  FOR 

4. Valg af Deloitte Statsautoriseret 

Revisionspartnerselskab som revisor 

 

 -  FOR 

5. Forslag fra bestyrelsen om, at generalforsamlingen 

bemyndiger bestyrelsen til – i et tidsrum af 18 

måneder fra generalforsamlingens dato – at selskabet 

kan erhverve selskabets aktiekapital for de frie 

   FOR 
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Såfremt blanketten alene dateres og underskrives, betragtes den som en fuldmagt til bestyrelsen til at afgive 

stemme i overensstemmelse med bestyrelsens anbefalinger ovenfor. 

 

Den udfyldte, daterede og underskrevne blanket skal være selskabet i hænde senest fredag den 16. april 

2021. Benyttes blanketten som brevstemme skal blanketten dog være selskabet i hænde senest mandag 

den 19. april 2021. 

 

Blanketten kan returneres enten via e-mail til rene.krogh@irg.dk eller med almindelig post til IR Basis A/S, 

Att.: René Krogh Andersen, Østergade 25, 1. tv., 7400 Herning. 

 

 

Navn eller selskab: ______________________________________________ 

Adresse:  ______________________________________________ 

Postnr./by:  ______________________________________________ 

Dato:  ______________________________________________ 

Underskrift:  ______________________________________________ 

reserver mod et vederlag, der skal modsvare 

selskabets indre værdi med et fradrag på 0,15 %, som 

opgjort i vedtægternes pkt. 8.8.4 

 

6. Forslag fra bestyrelsen om at ændre selskabets 

investeringsstrategi og i den forbindelse ændre 

selskabets vedtægters afsnit 5 og 6. 

 

   FOR 

7. Forslag fra bestyrelsen om at ændre fristerne i 

vedtægternes punkt 11.1 og 11.7. 

 

   FOR 

8. Forslag fra bestyrelsen om at nedsætte selskabets 

aktiekapital ned nominelt kr. 34.199.000 ved 

annullering af egne aktier 

 

   FOR 

9. Bemyndigelse til anmeldelse mv. 

 
   FOR 

10. Eventuelt ◼ ◼ ◼  
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