
 

Bemærk, at selskabet samt ejerbogsfører ikke er ansvarlige for eventuelle forsinkelser ved fremsendelsen. Tilmeldingsblanketten skal 
være Selskabet i hænde senest fredag den 16. april 2021 kl. 23:59.  

 
 

 
Boliga Gruppen A/S' Ordinære Generalforsamling, torsdag den 22. april 2021, kl. 11:00 på 
Taastrup Park Hotel, Brorsonsvej 3, 2630 Taastrup 
 
 
Navn og adresse:__________________________________ 
 
________________________________________________ 
 
________________________________________________ 
 
VP-kontonummer:_________________________________ 
 

 
 
Denne blanket returneres til: 
 
gf@computershare.dk 
Computershare A/S 
Lottenborgvej 26 
DK-2800 Kgs. Lyngby 
 
 
 

NB! VP-kontonummer SKAL angives for at kunne identificere dig som aktionær.  

VP-kontonummeret er som hovedregel det samme som dit depotnummer. I visse tilfælde består VP-kontonummeret af dit depot 

nummer plus foranstillet identifikationsnummer på dit pengeinstitut. Er du i tvivl, da kan du rette henvendelse til dit pengeinstitut. 

 

 
Bestilling af adgangskort 
 
For at minimere smittespredning af coronavirus (COVID-19) opfordrer Boliga Gruppen til, at 
aktionærer undlader at deltage fysisk på generalforsamlingen. Aktionærer opfordres i stedet 
til at udøve deres aktionærrettigheder ved at afgive fuldmagt til bestyrelsen eller ved at 

brevstemme forud for generalforsamlingen fremfor at møde fysisk op på 
generalforsamlingen. 
 
Bestilling af adgangskort eller afgivelse af fuldmagt kan ske elektronisk via selskabets aktionærportal på 

https://boligagruppen.dk/investor-information/aktionaerportal/, eller ved at udfylde og indsende denne 

blanket til Computershare A/S, Lottenborgvej 26, 2800 Kgs. Lyngby, indscannet pr. e-mail til 
gf@computershare.dk. Benytter du elektronisk tilmelding, modtager du øjeblikkeligt bekræftelse på 
tilmeldingen. Anmodning om adgangskort skal være Selskabet i hænde, senest fredag den 16. april 2021, 
kl. 23:59. 
 
SÆT KRYDS: 
 

 Jeg ønsker at deltage i generalforsamlingen og bestiller hermed adgangskort. 
 

 Jeg ønsker samtidig at bestille adgangskort til en ledsager/rådgiver 
 
 Navn/adresse:   __________ 
 
 

 
Afgivelse af fuldmagt eller brevstemme 
Udfyld venligst næste side. Fuldmagt eller brevstemme kan tillige afgives elektronisk via aktionærportalen 
på https://boligagruppen.dk/investor-information/aktionaerportal/ ved brug af NemID eller brugernavn 
og adgangskode.  

 
 
 
 

 
    
 Dato Underskrift 
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Bemærk, at selskabet samt ejerbogsfører ikke er ansvarlige for eventuelle forsinkelser ved fremsendelsen. Afgivelse af fuldmagt  

skal være Selskabet i hænde senest fredag den 16. april 2021 kl. 23:59. Afgivelse af brevstemme skal være Selskabet i hænde senest 
onsdag den 21. april 2021, kl. 23:59 

Boliga Gruppen A/S' Ordinære Generalforsamling, torsdag den 22. april 2021, kl. 11:00 på 
Taastrup Park Hotel, Brorsonsvej 3, 2630 Taastrup 
 

 
Navn og adresse:_________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
VP-kontonummer_________________________________________ 

 
Denne blanket returneres til: 
gf@computershare.dk 
Computershare A/S 
Lottenborgvej 26 
2800 Kgs. Lyngby 

 

VP-kontonummer SKAL angives for at kunne identificere dig som aktionær. 

VP-kontonummeret er som hovedregel det samme som dit depotnummer. I visse tilfælde består VP-kontonummeret af dit 

depotnummer plus foranstillet identifikationsnummer på dit pengeinstitut. Er du i tvivl, kan du rette henvendelse til dit pengeinstitut.  

 
Afgivelse af fuldmagt/brevstemmer: Hvis du ikke ønsker eller er forhindret i at deltage, har du mulighed for at 
afgive brevstemme eller give en anden fuldmagt til at repræsentere dig på generalforsamlingen. Afgivelse af fuldmagt 
skal være selskabet i hænde senest fredag den 16. april 2021, kl. 23:59.  

 

SÆT KUN ÉT KRYDS UD FOR TYPEN: 

 Jeg giver herved fuldmagt til formanden for bestyrelsen for Boliga Gruppen A/S med substitutionsret (ret til at 

indsætte stedfortræder) til at stemme på mine/vores vegne på generalforsamlingen i overensstemmelse med 
bestyrelsens anbefalinger, som angivet i skemaet nedenfor. Fuldmagten gælder for alle emner, der bliver behandlet på 
generalforsamlingen. Hvis der fremsættes ændringsforslag, vil fuldmagtshaveren på mine vegne stemme efter sin 
overbevisning. 

 
 Jeg giver herved fuldmagt til tredjemand: 

 til at give møde og stemme på mine/vores vegne.  Navn og adresse (Benyt venligst blokbogstaver) 
 
   

 Jeg bestiller adgangskort til rådgiver: 
    Navn på rådgiver (Benyt venligst blokbogstaver) 
 

 Afkrydsningsfuldmagt, nedenunder har jeg angivet, hvorledes jeg ønsker at stemme på generalforsamlingen. 
Fuldmagten gælder for alle emner, der bliver behandlet på generalforsamlingen. Hvis der fremsættes ændringsforslag, 
vil fuldmagtshaveren på mine vegne stemme efter sin overbevisning.  

 
 Brevstemme, nedenunder har jeg angivet, hvorledes jeg ønsker at stemme på generalforsamlingen. Bemærk, at 

brevstemmen ikke kan trækkes tilbage. Sidste frist for brevstemme er onsdag den 21. april 2021 kl. 23:59. 

 
Punkter på dagsordenen for den ordinære generalforsamling 2021 

(I forkortet form, den fulde dagsorden fremgår af indkaldelsen). FOR IMOD UNDLAD 

Bestyrelsens 

anbefaling 

1. Beretning om selskabets virksomhed.     

2. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse.    For 

3. Forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den  

godkendte årsrapport. 

   
For 

4. Eventuelle forslag fra bestyrelse og/eller Kapitalejere:     

4a. Vederlagspolitik til godkendelse    For 

4b. Vederlagsrapport til drøftelse    For 

4c. Vederlag til bestyrelsen    For  

4d. Vedtægtsændring afholdelse af elektronisk generalforsamling    For 

4e. Vedtægtsændring af dagsorden for ordinær generalforsamling    For 

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen:     

 Genvalg af Bo Øland Peter Riggelsen     For 

 Genvalg af Peter Daugaard Svendsen    For 

 Genvalg af Ulrik Tofte Jensen     For 

        Genvalg af Nicolai Frisch Erichsen    For  

6. Valg af revisor:      

Genvalg af KPMG P/S    For  

7. Eventuelt.     

8. Bemyndigelse til registrering hos Erhvervsstyrelsen.    For 

Ved manglende angivelse af typen for fuldmagt/brevstemme, men ellers korrekt udfyldelse, vil blanketten blive betragtet som en 

brevstemme. 

 
 

    
 Dato Underskrift 
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