
 

 
 
 
 
Denne blanket returneres i udfyldt og underskreven stand til: 
 
Invest Administration A/S 
Badstuestræde 20 
1209 København K 
E-mail: falcon@invest-administration.dk 
 
 
 
 
 
 

Ekstraordinær generalforsamling i Kapitalforeningen Falcon Invest  
 
Kapitalforeningen Falcon Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens kon-
tor, Badstuestræde 20, 1209 København K, torsdag den 21. juni 2018, kl. 10.00.  
 

 
Tilmelding kan ske ved henvendelse til foreningens kontor eller ved at sende en e-mail til falcon@invest-
administration.dk. 
 

 
Afgivelse af fuldmagt:  

 
Udfyld venligst blanketten på næste side. Seneste frist for afgivelse af fuldmagt er onsdag den 20. juni 2018 kl. 23.59.  
 

 
 
Investoroplysninger:  

 
_________________________________________________________________________________________________ 
Navn og adresse  
 
_________________________________________________________________________________________________ 
VP-kontonummer Dato  Underskrift  
 
 
NB! VP-kontonummer SKAL angives for at kunne identificere dig som investor.  
(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.) 
 
 

 
 
 
 
 
Fuldmagtsblanket skal være Invest Administration A/S i hænde senest onsdag, den 20. juni 2018, kl. 23.59 - enten indscannet på 

mail til falcon@invest-administration.dk, per fax 3814 6609 eller per post. Bemærk, at foreningen samt administrator ikke er an-

svarlige for eventuelle forsinkelser ved fremsendelsen. 



 

Afgivelse af fuldmagt  
 
Afgivelse af fuldmagt: Hvis du ikke ønsker eller er forhindret i at deltage på generalforsamlingen, har du mulighed for at 
afgive fuldmagt eller give en anden fuldmagt til at repræsentere dig på generalforsamlingen. En fuldmagt skal være 
skriftlig og dateret og kan ikke gives for længere tid end et år.  
 
SÆT KUN ÉT KRYDS:  
 

� Jeg giver herved fuldmagt til formanden for bestyrelsen for Kapitalforeningen Falcon Invest med sub-
stitutionsret (ret til at indsætte stedfortræder) til at stemme på mine/vores vegne på generalforsamlin-
gen.  

 

� Jeg giver herved fuldmagt til  __________________________________________________________ 
   Navn og adresse (benyt venligst blokbogstaver)  

  
til at give møde og stemme på mine/vores vegne på generalforsamlingen.  

 

� Afkrydsningsfuldmagt: I skemaet nedenfor har jeg angivet, hvorledes jeg ønsker, at formanden for be-
styrelsen skal stemme på mine vegne på generalforsamlingen. Bemærk, at denne fuldmagt kun vil blive 
anvendt, hvis der fra anden side begæres afstemning. 

 

Punkter på dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling tors-

dag den 21. juni 2018, kl. 10.00 

(den fulde dagsorden fremgår af indkaldelsen) 

FOR IMOD UNDLAD Bestyrelsens 
anbefaling 

1) Valg af dirigent 
 

   FOR 

2) Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen 
 

    

a. Forslag om vedtagelse af overflytning af afdeling FalconFlex Mo-
mentum til Investeringsforeningen Falcon Invest (under stiftelse) 

   FOR 

b. Forslag om vedtagelse af overflytning af afdeling Falcon C25 Mo-
mentum til Investeringsforeningen Falcon Invest (under stiftelse) 

   FOR 

c. Forslag om vedtagelse af overflytning af afdeling Falcon Europe 
Momentum til Investeringsforeningen Falcon Invest (under stiftel-
se) 

   FOR 

d. Forslag om vedtagelse af overflytning af afdeling Falcon Global 
Momentum til Investeringsforeningen Falcon Invest (under stiftel-
se) 

   FOR 

e. Bemyndigelse til bestyrelsen til at foretage de ændringer Finans-
tilsynet samt andre myndigheder måtte kræve til godkendelse af 
ovennævnte forslag. 

   FOR 

3) Eventuelt (der kan ikke stemmes herom) 
 

    

 
Ved manglende angivelse af type af fuldmagt vil blanketten blive betragtet som en afkrydsningsfuldmagt, såfremt ske-
maet i øvrigt er korrekt udfyldt.  
 

Investoroplysninger:  

 
_________________________________________________________________________________________________ 
Navn og adresse  
 
_________________________________________________________________________________________________ 
VP-kontonummer Dato  Underskrift  
 
 
Fuldmagtsblanket skal være Invest Administration A/S i hænde senest onsdag, den 20. juni 2018, kl. 23.59 - enten indscannet på 

mail til falcon@invest-administration.dk, per fax 3814 6609 eller per post. Bemærk, at foreningen samt administrator ikke er an-

svarlige for eventuelle forsinkelser ved fremsendelsen. 


