
FULLMAKTSSKJEMA 

 

Vi henstiller til aksjeeiere som ønsker å bemyndige andre til å møte opp og avgi stemme for seg om 

å fylle ut og undertegne vedlagte fullmaktsskjema. Dersom fullmaktsskjemaet undertegnes uten 

angivelse av navnet til fullmektigen, vil BRAbank ASA påføre navnet til styrets leder eller et av 

styremedlemmene. Aksjeeieren anses i så fall å ha gitt vedkommende fullmakt til å møte og å avgi 

stemme for seg i favør av styrets forslag. 

 

Utfylt og undertegnet fullmaktsskjema bes returnert innen 30. mars 2020 til ir@brabank.no eller 

 

BRAbank ASA  

Starvhusgaten 4 

5014 Bergen 

Norge 

 

 

Fullmaktsskjemaet må også medbringes, utfylt og undertegnet, i original på generalforsamlingen. 
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FULLMAKTSSKJEMA 

 

 

BRAbank ASA  

Viggo Leisner 

 

 

Undertegnede gir fullmakt til å møte og avgi stemme på ordinær generalforsamling i BRAbank ASA 

1. april 2020 til 

 

 

 

_______________________________________________________ 

navnet til fullmektig med blokkbokstaver og fødselsdato  

 

eller noen utpekt av vedkommende 

 

 

for mine/våre ……………….. aksjer. 

 antall  

 

eller noen utpekt av vedkommende 

 

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor.  

 

Dersom det ikke krysses av i rubrikken nedenfor, vil dette anses som en instruks om å stemme ”for” 

forslaget i innkallingen. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for 

forslaget i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen. Fullmektigen vil i så fall legge en for 

fullmektigen rimelig forståelse til grunn. Det samme gjelder dersom det er tvil om forståelsen av 

instruksen. Dersom en slik tolkning ikke er mulig, vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme. 

 

Agenda  For Mot Avstå 

2. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen 

sammen med møteleder 
   

3. Godkjennelse av innkalling og agenda 
   

4. Gjennomgang av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen 

godtgjørelse til ledende ansatte 
   

5. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning 
   

6. Valg av revisor 
   

7. Fastsettelse av honorar til revisor 
   

8. Valg av medlemmer til styret 
   

9. Valg av valgkomité 
   

10. Honorar til styre og valgkomité 
   



Side 3 av 3 

 

11. Forlengelse av fullmakt til opptak av ansvarlig lån og annen 

fremmedkapital 
   

12. Fullmakt til kapitalforhøyelse 
   

 

 

 

_________________________________ _______________________________________ 

Sted og dato underskrift (gjentas med blokkbokstaver) 

 

 Dersom fullmakten gis i henhold til signatur 

vedlegges firmaattest  

 


