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DANSKE ANDELSKASSERS
BANK A/S INDKALDER TIL
AKTIONÆRMØDE
– En aften med spisning, orientering fra banken, valg til aktionærrådet og underholdning ved den populære skuespiller, sanger og foredragsholder Jens Jacob Tychsen – kendt
som Hr. Weyse i TV2’s successerie ”Badehotellet”.

Danske Andelskassers Bank A/S · Baneskellet 1 · Hammershøj · 8830 Tjele · CVR-nr.: 31843219
Andelskassen – en del af Danske Andelskassers Bank A/S

Kære aktionær
Det glæder os at invitere dig til aktionærmøde i aktionærkreds Sønderjylland:
Tirsdag den 19. marts 2019 kl. 18.00 i Augustenborghallerne,
Kettingvej 19A, 6440 Augustenborg
Mødet begynder med, at banken byder på på varm mad, øl og vand.
Derefter er dagsordenen:
1. Velkomst
2. 2018 i Danske Andelskassers Bank
3. 2018 i aktionærkreds Sønderjylland
4.	Valg af medlemmer til aktionærrådet i aktionærkreds Sønderjylland
– se kandidater nedenfor
5. Uddeling af Andelskasseprisen og Sammen kan vi mere-priserne 2019
6. Eventuelt
Ad 2. og 3. Der bliver mulighed for at stille spørgsmål efter præsentationerne.
Ad 4. 	Stemmeberettigede er aktionærer, som på indkaldelsesdagen for aktionærmødet er aktionærer i aktionærkredsen. Da antallet af kandidater
svarer til antallet af medlemmer i aktionærrådet som fastsat af bankens
bestyrelse, vil der være fredsvalg. Der vil derfor ikke skulle stemmes på
årets aktionærmøde, men hvis du ønsker at læse mere om valgprocedure
m.m., er der mulighed for dette på andelskassen.dk.
Kandidater til aktionærrådet i aktionærkreds Sønderjylland:
Kandidater i alfabetisk rækkefølge

Sted

Carl Erik Maae

6400 Sønderborg

Marcus Rey

6470 Sydals

Steen Iwang

6440 Augustenborg

Tilmelding
Du tilmelder dig aktionærmødet via andelskassen.dk eller ved at henvende dig i
en af vores filialer. Tilmelding skal ske senest fredag den 15. marts inden filialens
lukketid eller alternativt senest kl. 23.59, hvis du tilmelder dig via andelskassen.dk.
Adgangskort, som er påkrævet for at få adgang, kan du vælge at få på mail eller
med post.
Bemærk: Der er et begrænset antal pladser til aktionærmødet, hvorfor tilmelding
foregår efter først til mølle-princippet.
Du kan deltage i den aktionærkreds, som du tilhører. Hvis du ønsker at skifte aktionærkreds, kan dette ske ved henvendelse i en af vores filialer eller via InvestorPortalen. Vær opmærksom på, at man kun kan være tilknyttet én aktionærkreds,
og at skifte af aktionærkreds skal ske forud for tilmelding til aktionærmøde.
Bankens ordinære generalforsamling afholdes 25. april 2019. Invitation udsendes
særskilt senere.
Oplev Jens Jacob Tychsen – også kendt som Hr. Weyse i ”Badehotellet”
Vi runder aftenen af med en tur bag kameraet sammen med skuespiller Jens
Jacob Tychsen alias Hr. Weyse i TV2’s største TV-succes ”Badehotellet”, der har
taget hele Danmark med storm.
I dette eksklusive, musikalske foredrag fortæller Jens Jacob Tychsen om tilblivelsen af serien og viser fotos, film og fraklip. Det bliver sjovt, musikalsk og ikke
mindst utroligt underholdende, når Jens Jacob fortæller om, hvordan sådan en
serie egentlig bliver til.
Foredraget vil naturligvis også byde på et genhør med flere af de skønne gamle
sange fra serien, og på allerbedste og mest charmerende Jens Jacob Tychsenmanér vil du få et indblik i samarbejdet med de andre skuespillere, dårlige
anmeldelser, vind og vejr ved Vesterhavet – og meget, meget mere.
Vi glæder os til at se dig.
Med venlig hilsen
Andelskassen

