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FULDMAGT TIL AT MØDE OG STEMME PÅ 
DEN ORDINÆR GENERALFORSAMLING I 

BILLUND TRAV A/S 
DEN 18. AUGUST 2020 

 

 

Undertegnede aktionær i Billund Trav A/S: 

 Fuldmagtsgiver 

Navn  

Adresse  

Fødselsdato  

 
 
bemyndiger hermed: 

Sæt X 

(Kun ét) 
Befuldmægtigede 

 
ENTEN 

Den på generalforsamlingen valgte dirigent.  

(Bestyrelsen indstiller advokat Poul Erik Andersen til dirigent) 

 
ELLER 

Angiv navn:  _____________________________ 

Angiv Adresse:  ___________________________ 

Angiv Postnr. & by:  ___________________________ 

Angiv fødselsdato:  ___________________________ 

 
 
til at repræsentere mig og stemme på mine vegne og risiko på ovennævnte generalforsamling. 

 

Instruks for stemmeafgivelse 

Som min befuldmægtigede, skal den befuldmægtigede overholde nedenstående stemmeinstruks 
vedrørende den dagsorden, som er udsendt forud for generalforsamlingen (afmærk den ønskede 
instruks): 

Instruksen “Ingen instruks” betyder, at den befuldmægtigede har frihed til at stemme for eller imod 
det omdiskuterede emne efter vedkommendes frie skøn. Det samme er gældende for emner, hvor 
der ikke er afmærket nogen instruks for stemmeafgivelsen. 

 

Fuldmagten inkl. billed-ID sendes til Billund Trav pr. mail: info@billundtrav.dk. 
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INSTRUKS FOR STEMMEAFGIVELSE PÅ 
DEN ORDINÆR GENERALFORSAMLING I 

BILLUND TRAV A/S 
DEN 18. AUGUST 2020 

 

Emner på dagsorden For Imod Blank 
Ingen in-

struks 

1. Valg af dirigent     

2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne 
regnskabsår 

    

3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse     

4. Bestyrelsens forslag til overskudsdeling, respektive dækning af tab, 
og beslutning om denne 

    

5. Bemyndigelse til bestyrelsen til at gennemføre salg af de af selska-
bet ejede ejendomme til minimum kr. 58 mio. 

    

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Følgende fire bestyrelsesmedlem-
mer er på valg:  

    

6.1 - Peter Hansen     

6.2 - Leif Skov (næstformand)     

6.3 - Anders Buchwald Hansen     

6.4 - Thomas Peder Thøgersen     

6.5 – Øvrigt opstillede     

7. Valg af revisor     

8. Eventuelle øvrige forslag fra bestyrelsen eller kapitalejerne     

9. Bemyndigelse til bestyrelsen til køb af egne kapitalandele     

10. Fastsættelse af bestyrelsens honorar, jf. vedtægternes § 12     

11. Eventuelt     

 
Denne fuldmagt er bindende og uigenkaldelig og skal være selskabet i hænde senest ved gene-
ralforsamlingens afholdelse. 

Denne fuldmagt er gyldig uanset om den foreligger som original, kopi, scan på e-mail eller lig-
nende.  

 

Underskrift: 

Underskrevet på vegne af fuldmagtsgiver 

 
Dato: 
 
 
Af …………………………………………… 
Navn: 


