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I henhold til vedtægtens § 7, stk. 3 har bestyrelsen fastsat følgende reg-

ler for fremgangsmåde ved opstilling af kandidater og afholdelse af ur-

afstemning ved valg af bestyrelsesmedlemmer: 

 

Præsentation af kandidater 

De på generalforsamlingen opstillede kandidater får mulighed for hver især at præsentere sig på 

pensionskassens hjemmeside med max 2.000 anslag (inkl. mellemrum) og billede. Præsentatio-

nerne må ikke indeholde links til andre hjemmesider. Præsentationerne skal være skrevet i en god 

tone og må ikke indeholde personangreb. Præsentationerne lægges på pensionskassens hjemme-

side senest samtidig med udsendelse af stemmemateriale. 

Stemmeberettigelse 

Medlemmer, der på generalforsamlingstidspunktet er medlem af pensionskassen, og som ikke er 

udtrådt på afstemningstidspunktet, er stemmeberettigede. 

Udsendelse af stemmemateriale. 

Valget gennemføres ved udsendelse af stemmemateriale til samtlige stemmeberettigede medlem-

mer på mail eller via e-Boks. 

I stemmematerialet oplistes kandidaterne i alfabetisk orden efter kandidaternes efternavne. 

Der udsendes oplysninger om stemmeafgivelsen, herunder hvor mange stemmer medlemmet kan 

afgive, tidsfristen herfor samt valgproceduren. 

Udsendelsen foregår under kontrol af pensionskassens statsautoriserede revision. Stemmemateri-

ale skal være udsendt senest 14 dage efter generalforsamlingen. 

Stemmemetode 

Stemmeafgivelse sker elektronisk via pensionskassens hjemmeside. Det enkelte medlem kan dog 

anmode om at stemme pr. brev på stemmeseddel, som er optrykt på særligt papir. Stemmesedlen 

skal i givet fald fremsendes af medlemmet til PKA A/S. Stemmeafgivelsen kan ikke ændres efter-

følgende. 

Stemmeafgivelse 

Stemmer afgives af det stemmeberettigede medlem personligt. Der kan ikke stemmes ved fuld-

magt. 

Hvert stemmeberettiget medlem har ret til at stemme på op til 3 kandidater. Der kan ikke afgives 

mere end 1 stemme til den samme kandidat. 

Stemmeafgivelsen slutter 21 dage efter udsendelsen af stemmemateriale. 
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Stemmesedlers gyldighed 

Stemmesedler, som fremkommer til PKA A/S efter udløb af den fastsatte frist, anses for ugyldige. 

Som ugyldige anses tillige stemmesedler, som angiver et større antal stemmer end medlemmet er 

berettiget til, eller som er udfyldt på en måde, som giver anledning til tvivl. Pensionskassens stats-

autoriserede revision kontrollerer stemmesedlerne og træffer afgørelse om gyldighed i tvivlstil-

fælde. 

Optælling af stemmer 

Optælling af stemmer overvåges af pensionskassens statsautoriserede revision. 

Valgte 

De 3 kandidater, der opnår flest stemmer, er valgt. Såfremt der er stemmelighed mellem 2 eller 

flere kandidater, fastsættes rækkefølgen ved lodtrækning foretaget af pensionskassens statsautori-

serede revision. 

Bekendtgørelse af valgets resultat 

Valgets resultat bliver meddelt de deltagende kandidater og den nuværende bestyrelse senest 1 

døgn efter stemmeafgivelsens afslutning.  

Valgets resultat offentliggøres på pensionskassens hjemmeside senest 2 døgn efter stemmeafgi-

velsens afslutning. 

 

Besluttet af pensionskassens bestyrelse den 11. marts 2020.  


