
  Instruktionsfuldmagt til bestyrelsen 

Undertegnede  

Fuldmagtsgivers navn:  

Adresse:  

Postnr. og by:  

Fødselsdato/CPR-nr./medlemsnr.  

 
Jeg afgiver hermed instruktionsfuldmagt til MP Pensions bestyrelse til at stemme på den ordinære 
generalforsamling i MP Pension den 6. april 2019 i overensstemmelse med afkrydsningen nedenfor: 
 

Dagsordenspunkter FOR IMOD UNDLAD Bestyrelsens 
anbefaling 

 3. Forelæggelse af Årsrapport 2018 med ledelsesberetning og 
revisionspåtegning til godkendelse .....................................................     FOR 

4. Forslag fra bestyrelse:     
1: Forslag til ændringer i Pensionsregulativer     
1.a: Præcisering af karens ....................................................................     FOR 
1.b: Vurdering af erhvervsevnetab ved optagelse/genoptagelse ...........     FOR 
1.c: Omvalg fra den gamle pensionsordning til den fleksible 

pensionsordning ...........................................................................     FOR 
1.d: Præcisering af bestemmelsen om udbetaling af halv 
invalidepension .....................................................................................     FOR 
1.e: Anmeldelsesfrist for invalidepension…………………………………    FOR 
1.f: Udbetaling af alderspension og alderssum .....................................     FOR 

 2: Bemyndigelse til bestyrelsen om korrekturændringer o.l. .................     FOR 
4. Forslag fra medlemmer:     
 3: Frasalg af investeringer i tobak .........................................................     FOR 

 4: Afskaf investeringer i tobaksindustrien ..............................................     FOR 
 5: Frasalg af obligationer i selskaber, som udvinder kul, tjæresand og 

olie ........................................................................................................     IMOD 
 6: Stop for fossile selskabers lobbyisme mod Paris-aftalen ..................     FOR 
 7: Styrkelse af håndteringen af risici relateret til uansvarlig 

skattepraksis .........................................................................................     IMOD 
 8: Skift bank til bæredygtig bank ...........................................................     IMOD 
 9: Åbenhed om bestyrelsens mødekalender samt mødeemner ............     IMOD 
 10: Åbenhed om bestyrelsens mødereferater .......................................     IMOD 

 5. Forelæggelse og godkendelse af lønpolitik .....................................     FOR 
6.Valg af særligt sagkyndigt bestyrelsesmedlem    FOR 
7. Valg af revision     
 Revisor: Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab ................     FOR 
 Medlemsrevisor: Jens Brandorff ..........................................................     FOR 
 Medlemsrevisorsuppleant: Helge Mørch Jensen ................................     FOR 

 
Eventuel afkrydsning i ”Undlad” tæller ikke med som en afgiven stemme ved opgørelsen af afgivne stemmer. 
 
 
 
   
Dato  Underskrift   (Underskriften SKAL være håndskrevet) 

 
 
 



  Instruktionsfuldmagt til bestyrelsen 
 
Fuldmagten gælder for alle emner, der bliver behandlet på generalforsamlingen. Hvis der fremsættes nye 
forslag til afstemning, ændringsforslag eller personforslag, der ikke fremgår af dagsordenen, vil bestyrelsen 
stemme på dine vegne efter deres bedste overbevisning, idet bestyrelsen i samråd med dirigenten vil 
vurdere, hvad du kunne tænkes at stemme. I den udstrækning det ikke med en vis sikkerhed kan antages, 
hvordan du ville stemme, vil fuldmagten ikke blive benyttet til den pågældende afstemning. 
 
Du skal sende denne fuldmagtsblanket til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, DK-2300 
København S. Mailadresse: vpinvestor@vp.dk. Fuldmagten skal være VP Investor Service i hænde senest 
den 5. april 2019 kl. 12.00. 
 
 
 

 

Fakta om fuldmagter 
 
Hvis du ikke har mulighed for at komme til generalforsamlingen, kan du i stedet udøve din demokratiske ret 
ved at afgive fuldmagt. Det er bestemt i lovgivningen, at man skal kunne stemme ved fuldmagt. 
 
Du kan afgive en fuldmagt elektronisk eller downloade pdf-blanket på www.mppension.dk/gf2019. 
Fuldmagten skal være afgivet elektronisk, eller være VP Investor Service fysisk i hænde, senest den 5. april 
2019 kl. 12.00. Det er dit ansvar, at fysiske fuldmagtsblanketter er VP Investor Service i hænde inden 
fristens udløb. 
 
Det er muligt at medbringe fysiske fuldmagter på selve generalforsamlingen, men af praktiske hensyn 
henstiller vi til, at dette undgås i videst muligt omfang. Personer, der medbringer fuldmagter, må forvente en 
længere ventetid i forbindelse med indtjekning. 
 
 
Der er tre måder at give fuldmagt på: 
 
Instruktionsfuldmagt 
Med en instruktionsfuldmagt giver du bestyrelsen instruktion om, hvordan den skal stemme under de enkelte 
punkter. Instruktionsfuldmagten er i stor udstrækning det samme som brevstemmer. 
 
Generalfuldmagt til bestyrelsen 
Med en generalfuldmagt til bestyrelsen giver du bestyrelsen fuldmagt til at stemme i overensstemmelse med 
bestyrelsens anbefalinger. 
 
Generalfuldmagt til tredjemand 
Med en generalfuldmagt til tredjemand giver du en navngiven tredjemand fuldmagt til at stemme på dine 
vegne uden at tage stilling til, hvad der skal stemmes under de enkelte punkter. 
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