
 
 

 

 
Opstilling af kandidat til valg af investorrepræsentant til bestyrelsen i Ny-

kredit Portefølje Administration A/S 
 

 
Hvis ikke samtlige felter er udfyldt korrekt, kan opstillingen af kandidaten være ugyldig.  
 
Information om stiller 
 
Til brug for dokumentation af retten til at opstille en kandidat skal nedenstående oplysninger angives. Det 
skal bemærkes, at en investor ikke kan opstille sig selv som kandidat. 

Navn: __________________________________________________________________________ 

Gade: __________________________________________________________________________ 

Postnr.: _________________________________________ By: ________________________ 

Tlf.nr. _________________________________________ 
E-
mail: ________________________ 

 
 
 
I hvilken egenskab opstilles nedenstående kandidat? 
 
Som (sæt et kryds): 
 

 investor i de UCITS og kapitalforeninger, der administreres af Nykredit Portefølje Administration A/S 

 investor med en aftale om skønsmæssig porteføljepleje med Nykredit Portefølje Administration A/S 

 Investororganisation, angiv hvem: ________________________ 

 forbrugerorganisation, angiv hvem: ________________________ 
 
Underskrift - stiller 
 
Undertegnede bekræfter med sin underskrift: 
 
-  at have ret til at opstille nedenstående kandidat til valg i investorforum og 

 
-  at de afgivne oplysninger i denne formular er korrekte, og at der gives samtykke til, at oplysningerne 

kan videregives og offentliggøres (for eksempel på relevante hjemmesider og stemmesedler) i forbin-
delse med afholdelse af valg af investorrepræsentant. 
 

 
 
Underskrift: __________________________________________________________________________ 
 
Dato: __________________________________________________________________________ 
 
Information om kandidat 
 
Til brug for valg af investorrepræsentant skal nedenstående informationer gives om kandidaten. Informatio-
nerne vil blandt andet fremgå på stemmeformularen.  
 

Navn: ___________________________________________________ 

Fødselsdato: ___________________________________________________ 

Uddannelsesmæssige baggrund: ___________________________________________________ 

Denne formular sendes til: 
Nykredit Portefølje Administration A/S 
Kalvebod Brygge 1 
1560 København V  



 
 

Nuværende beskæftigelse:  ___________________________________________________ 

Eventuelle andre ledelsesmæssige hverv: 

 
___________________________________________________ 

 
___________________________________________________ 

 
___________________________________________________ 

 
___________________________________________________ 

Gade: ___________________________________________________ 

Postnr.: _________________ By: ______________________ 

Tlf.nr. _________________ E-mail: ______________________ 
 
 
Underskrift - kandidat 
 
Med sin underskrift: 
 
-  accepterer undertegnede kandidaturet til hvervet som investorrepræsentant i bestyrelsen for Nykredit 

Portefølje Administration A/S 
 
og bekræfter samtidig 
 
-  at de afgivne oplysninger i dette dokument er korrekte, og at der gives samtykke til, at oplysningerne 

kan videregives og offentliggøres (for eksempel på relevante hjemmesider og stemmesedler) i forbin-
delse med afholdelse af valg af investorrepræsentant, 

-  at være myndig og 
-  at opfylde kravene til at blive valgt ind og besidde hvervet som investorrepræsentant i henhold til Fi-

nanstilsynets vurdering af egnethed og hæderlighed (fit & proper). 
 
 
 
Underskrift: ________________________________________________________ 
 
Dato: ________________________________________________________ 

 

Denne formular skal fremsendes i en lukket kuvert mærket ”Valg af investorrepræsentant” og være Nykredit Portefølje Administration, 
Kalvebod Brygge 1, 1560 København V i hænde senest den 6. februar 2019, kl. 16.00. 


