
 

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

forsinkelser ved fremsendelsen. Denne blanket skal være Computershare A/S i hænde senest fredag den 8. april 

2016 kl. 23.59, for brevstemme dog senest onsdag den 13. april 2016 kl. 12.00 enten pr. fax til 4546 0998 eller pr. 

e-mail til gf@computershare.dk. 

 
 
 
 
 
 
Denne blanket returneres til: 
 
Computershare A/S 
Kongevejen 418 
DK-2840 Holte 
 
 
 
 

Tilmeldingsblanket 
 
PARKEN Sport & Entertainment A/S' ordinære generalforsamling torsdag, den 14. april 
2016, kl. 14:00 i PARKEN, indgang A 0, Øster Allé 50, 2100 København Ø. 
 
 
 
Bestilling af adgangskort: 
 
Adgangskort kan bestilles via www.parken.dk, Aktionærklub eller ved udfyldelse og indsendelse 
af denne blanket til Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte.  
 
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: 
 
Hvis du ikke ønsker eller er forhindret i at deltage, har du mulighed for at give en anden fuldmagt 
til at repræsentere dig på generalforsamlingen eller brevstemme. Fuldmagt og brevstemme kan 
tillige afgives elektronisk via www.parken.dk, Aktionærklub 

 
 
 
Aktionæroplysninger: 
 

 ____________________________________________ __________ 
 Navn og adresse 
  
 ________________________________  

VP-Kontonummer (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 depotnummer plus foranstillet identifikationsnummer på dit pengeinstitut. Er du i 
tvivl, da kan du rette henvendelse til dit pengeinstitut. 
 
 
 
    
Dato Underskrift 



 
 

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

forsinkelser ved fremsendelsen. Denne blanket skal være Computershare A/S i hænde senest fredag den 8. april 

2016 kl. 23.59, for brevstemme dog senest onsdag den 13. april 2016 kl. 12.00 enten pr. fax til 4546 0998 eller pr.  

e-mail til gf@computershare.dk. 
 

Afgivelse af fuldmagt/brevstemme 
 
PARKEN Sport & Entertainment A/S' ordinære generalforsamling torsdag den 14. april 2016  
kl. 14.00 
 
Hvis du ikke ønsker eller er forhindret i at deltage, har du mulighed for at give en anden fuldmagt til at 
repræsentere dig på generalforsamlingen eller afgive en brevstemme. 
 
 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 nedenfor. 

 
 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. Bemærk at denne fuldmagt kun vil blive anvendt, hvis der fra anden side begæres 
afstemning. 

 
 Brevstemme, nedenunder har jeg angivet, hvorledes jeg ønsker at stemme på generalforsamlingen. 
Bemærk at brevstemmen ikke kan trækkes tilbage, og at den tillige vil blive brugt i tilfælde af 
ændringsforslag til dagsordenspunkterne. 

 

Punkter på dagsordenen for generalforsamlingen den  
14. april 2016 (i forkortet form, det bemærkes, at den fulde 
dagsorden fremgår af indkaldelsen) 

FOR IMOD UNDLAD 
Bestyrelsens 

anbefaling 

1. Udpegning af dirigent (der kan ikke stemmes herom)     
2. Bestyrelsens beretning (der kan ikke stemmes herom)     
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 2015/2016. 
 
 

  
For 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen:     
 Bo Rygaard     For 
 Karl Peter Korsgaard Sørensen     For 
 Erik Jensen Skjærbæk     For 
 Henrik Møgelmose     For 
 Karina Deacon    For 
7. Valg af revision:     
 Genvalg af KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab    For 
8. Eventuelt (der kan ikke stemmes herom)     

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

som en brevstemme. 

 
_____________________________________ __________ 
Aktionæroplysninger: Navn og adresse 
  
________________________________  
VP-Kontonummer (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 depotnummer plus foranstillet identifikationsnummer på dit pengeinstitut. Er du i 
tvivl, da kan du rette henvendelse til dit pengeinstitut. 
 
 
     
Dato Underskrift    


