
Valg 
2015

Kandidatforslag til obligationsejervalg  
af repræsentantskabsmedlemmer i 2015

Undertegnede opstiller herved: 

Navn:  _____________________________________________________________________________________________________

Adresse:  ___________________________________________________________________________________________________

Postnr.:  ________________________  By:  _______________________________________________________________________

som kandidat til obligationsejervalget 2015 i Foreningen Nykredit. 

Kandidaten opstilles som  
 Privatperson 
 Direktør / bestyrelsesmedlem i  _______________________________________________________________________________

For at kunne være stiller kræves, at stiller ved valgets udskrivelse ejede og fortsat ejer realkreditobligationer, særligt dækkede obli-
gationer eller andre værdipapirer udstedt af Nykredit Realkredit A/S, Totalkredit  A/S, Nykredit Bank A/S eller en af de i Foreningen 
Nykredits vedtægter § 23 nævnte kredit-  eller hypotekforeninger mv. med en samlet pålydende værdi på 50.000 kr. eller derover. For 
indeksobligationer dog reguleret værdi. Som dokumentation herfor skal enten 1) vedlægges kopi af depotudskrift pr. 6. januar 2015  
eller 2) foretages en attestation af det depotførende pengeinstitut. Hvis Nykredit Bank  A/S er depotførende, er det tilstrækkeligt at 
anføre depot-kontonr. nedenfor.  

Oplysning om stilleren/stillerne: 

Navn / virksomhedsnavn:  ______________________________________________________________________________________

Bopæl / hjemsted:  ___________________________________________________________________________________________

Postnr.:  ________________________  By:  _______________________________________________________________________

Dokumentation: 

Enten  Obligationerne er deponeret gennem Nykredit under depot-kontonr.:  ___________________________________________
eller   Kopi af depotudskrift pr. 6. januar 2015 vedlægges  
eller    Undertegnede pengeinstitut attesterer herved, at ovennævnte pr. 6. januar 2015 ejede og fortsat ejer (evt. i  

sameje med nedennævnte medejer) obligationer udstedt af ovennævnte institutter med samlet pålydende værdi på 50.000 kr. 
eller derover. 

_____________________________________________________
(Pengeinstituttets underskrift) 

  Obligationerne tilhører stiller alene. 

  Obligationerne tilhører stiller i sameje med  ___________________________________________________________ 

Ejes obligationerne af to eller flere virksomheder eller personer, foretages opstillingen i fællesskab af samtlige ejere, og opstilling er kun 
gyldig, hvis alle ejere underskriver stillerblanketten. 

______________________________  ,  den  ________________

_____________________________________________________
(Stillers/stillernes underskrift) 

Blanketten med tilhørende dokumentation skal være valgsekretariatet i hænde senest den 28. januar 2015 kl. 16.00. Blanketten kan 
indsendes med post til

Nykredit, valgsekretariatet, 
Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V, pr. telefax 44 55 18 78 
eller til e-mail valg2015@nykredit.dk

Rasmus Brøndholt Visby	

Breidablik Allé 4

2300

København S

Bufo ApS CVR 29974594


