GENERALFORSAMLING
Hvidbjerg Bank A/S afholder ordinær generalforsamling
onsdag, den 25. marts 2015, kl. 18.30
i Midtpunktet Thyholm, Rughavevej 5, Hvidbjerg, 7790 Thyholm.
Bestyrelsen for Hvidbjerg Bank A/S indkalder herved til ordinær generalforsamling med følgende
dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte
årsrapport.
5. Valg af medlemmer til repræsentantskabet.
På valg er: Knud Steffensen
Niels Lyngs
Lars Hvid
Jan Houe
Lars Jørgensen
6. Valg af revisor.
PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab foreslås genvalgt.
7. Eventuelle forslag fra bestyrelse, repræsentantskab eller aktionærer.
A. Forslag fra bestyrelsen om bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier:
Bestyrelsen bemyndiges til – indtil næste ordinære generalforsamling – indenfor gældende
lovgivning - at lade banken erhverve egne aktier indenfor en samlet pålydende værdi af 10% af
bankens aktiekapital. Vederlaget må ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet gældende
børskurs med mere end 10%.
B. Repræsentantskabet og bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer om forlængelse
af bemyndigelserne i vedtægternes §2 afsnit 2 og 6:
Det foreslås, at bemyndigelserne i vedtægternes §2 afsnit 2 og 6 forlænges, så de udløber
1. marts 2020 i stedet for 1. marts 2019.
8. Bemyndigelse til bestyrelse i forbindelse med registrering i Erhvervsstyrelsen.
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