
 

Bemærk, at PARKEN Sport & Entertainment A/S samt Computershare A/S ikke er ansvarlige for eventuelle 
forsinkelser ved fremsendelsen.  

 

 

Tilmeldingsblanket til PARKEN Sport & Entertainment A/S' ordinære generalforsamling torsdag, den 19. 
april 2018, kl. 14.00 i Telia PARKEN, Øster Allé 50, indgang A O, 2100 København Ø. 
 

Navn og adresse: 
 Denne blanket returneres til: 

 

Computershare A/S 
Lottenborgvej 26D, 1 sal 
DK-2800 Kgs. Lyngby 

 
 

VP-kontonummer: 
 

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

 

 
 

Bestilling af adgangskort: 

 

Bestilling af adgangskort eller afgivelse af fuldmagt kan foretages elektronisk via www.parken.dk,  

under Aktionærklub ved anvendelse af brugernavn og adgangskode eller NemID, eller ved at udfylde og indsende 

denne blanket per post, per fax 45460998 eller via e-mail til gf@computershare.dk.  

Benytter du elektronisk tilmelding, får du øjeblikkeligt bekræftelse på tilmeldingen, og adgangskortet fremsendes 

via mail til den e-mailadresse der angives i portalen ved tilmeldingen. Såfremt denne  

blanket benyttes ved tilmeldingen, vil der ikke blive fremsendt adgangskort, men dette skal afhentes på 

generalforsamlingen mod fremvisning af ID. Stemmesedler udleveres på generalforsamlingen.  

Sidste frist for bestilling af adgangskort er fredag den 13. april 2018 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:   __________ 

 

 

 

 

 

    

 Dato Underskrift 



 

 

Bemærk, at PARKEN Sport & Entertainment A/S samt Computershare A/S ikke er ansvarlige for eventuelle 
forsinkelser ved fremsendelsen.  

 

 

Fuldmagts-/brevstemmeblanket til PARKEN Sport & Entertainment A/S' ordinære generalforsamling 
torsdag den 19. april 2018 kl. 14.00 i Telia PARKEN, Øster Allé 50, indgang A O, 2100 København Ø. 
 

Navn og adresse: 
 Denne blanket returneres til: 

 

Computershare A/S 
Lottenborgvej 26D, 1 sal 
DK-2800 Kgs. Lyngby 

 
 

VP-kontonummer: 
 

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

 

 

Afgivelse af fuldmagt eller brevstemme: 

 

Fuldmagt eller brevstemme kan tillige afgives elektronisk via www.parken.dk, under Aktionærklub ved anvendelse 

af NemID eller brugernavn og adgangskode senest fredag den 13. april. 2018 kl. 23.59, for brevstemme dog senest 

onsdag den 18. april 2018 kl. 12.00. 
 
SÆT KUN ÉT KRYDS: 
 

 Jeg giver herved fuldmagt til formanden for bestyrelsen for PARKEN Sport & Entertainment A/S med 
substitutionsret (ret til at indsætte stedfortræder) til at stemme på mine/vores vegne på generalforsamlingen 
jf. bestyrelsens anbefaling. 

 
 Jeg giver herved fuldmagt til 3. mand: _______________________________________ 

   Navn og adresse (Benyt venligst blokbogstaver) 
 
 til at give møde og stemme på mine/vores vegne på generalforsamlingen.  
 
   Jeg bestiller adgangskort til rådgiver: _____________________________________________ 
   Navn på rådgiver (Benyt venligst blokbogstaver) 
 

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

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

 

Punkter på dagsordenen (i forkortet form, det bemærkes, at den 
fulde dagsorden fremgår af indkaldelsen) 

FOR IMOD UNDLAD Bestyrelsens 
anbefaling 

1. Udpegning af dirigent     
2. Bestyrelsens beretning     
3. Forelæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse    For 
4. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte 

årsrapport 
   

For 

5. Behandling af indkomne forslag:     
a) Forslag fra bestyrelsen om fastsættelse af bestyrelsens  

honorar for valgperioden 2018/2019. 
 
 

  
For 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen:     

 Bo Rygaard, Formand     For 

 Finn L. Meyer    For 

 Henrik Møgelmose    For 

 Erik Jensen Skjærbæk      For 
 Karl Peter Korsgaard Sørensen    For 
7. Valg af revisor:     
 Genvalg af PricewaterhouseCoopers    For 
8. Eventuelt      

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


