
Sendes til: 
Jyske Invest Fund Management A/S 

Vestergade 8-16 
8600 Silkeborg 

Jyskeinvest@jyskeinvest.dk 

 

Opstillingsformular for kandidat til valg af investorrepræsentant til 
bestyrelsen i Jyske Invest Fund Management A/S 

 
Opstillingen skal opfylde betingelserne i det til enhver tid gældende Valgregulativ. Hvis ikke samtlige felter er udfyldt 

korrekt i denne formular, dokumentation for opstillingsret ikke er vedlagt eller hvis den opstillede kandidats CV ikke er 

vedlagt som separat dokument, kan opstilling af kandidaten erklæres for ugyldig. Denne formular inkl. vedlagte 

dokumenter skal være Jyske Invest Fund Management A/S i hænde senest den 28. januar 2021 kl. 16.00 

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 er stiller berettiget til at opstille nedenstående kandidat? 

 

Som (sæt kryds): 

 
Investor i en eller flere af de UCITS og kapitalforeninger, der administreres af Jyske Invest Fund Management A/S 
 
Investororganisation*, angiv hvilken:        __________________________________________________________ 
 
Forbrugerorganisation*, angiv hvilken:     __________________________________________________________ 
 

*Dokumentation for, at stiller kan tegne en relevant investor- eller forbrugerorganisation, skal vedlægges.  
 

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 forbindelse med afholdelse af valg af 

investorrepræsentant. 

 

Underskrift:      ___________________________________________________________________________________ 
 
Dato:                  ___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



Sendes til: 
Jyske Invest Fund Management A/S 

Vestergade 8-16 
8600 Silkeborg 

Jyskeinvest@jyskeinvest.dk 

 
Information om kandidat 

Til brug for valg af investorrepræsentant skal nedenstående informationer gives om kandidaten. Informationerne vil 

blandt andet fremgå af stemmeseddel og hjemmeside. 

 

Navn:                                                 ____________________________________________________________________ 
 
Fødselsdato:                                      ____________________________________________________________________                        
 
Uddannelsesmæssige baggrund:   ____________________________________________________________________ 
 
Nuværende beskæftigelse:            ____________________________________________________________________ 
 

                                                            ____________________________________________________________________ 
 
Evt. andre ledelsesmæssig hverv: ____________________________________________________________________ 
 
                                                             ____________________________________________________________________ 
 
                                                              ____________________________________________________________________ 
 
Gade:                                                    ____________________________________________________________________ 
 
Postnr.:                                                 ____________________By: _____________________________________________ 
 
E-mail:                                                  ____________________________________________________________________ 
 
Et separat dokument med kandidatens informationer i form af et CV skal vedlægges. 
 
Underskrift – kandidat 

Med sin underskrift 

- accepterer undertegnede kandidaturet til hvervet som investorrepræsentant i Bestyrelsen for Jyske Invest Fund 

Management 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 forbindelse 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 Finanstilsynets 

vurdering af egnethed og hæderlighed (fit & proper). 

 

 

Underskrift:                                   ____________________________________________________________________ 
 
Dato:                                                     ____________________________________________________________________ 
      


