FULDMAGT
– IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE
DISPOSITIONSFULDMAGT

Fondens navn/fuldmagtsgiver
Navn

CVR-nr./Kundenr.

giver fuldmagt til, at
Navn

CPR-nr.

Fuldmagtstype – alene
eller 2-i-forening (A, B, C)

Der underskriver således og ved
underskriften samtykker i, at banken kan registrere fuldmagten
under sit CPR-nummer

Navn

CPR-nr.

Fuldmagtstype – alene
eller 2-i-forening (A, B, C)

Der underskriver således og ved
underskriften samtykker i, at banken kan registrere fuldmagten
under sit CPR-nummer

Navn

CPR-nr.

Fuldmagtstype – alene
eller 2-i-forening (A, B, C)

Der underskriver således og ved
underskriften samtykker i, at banken kan registrere fuldmagten
under sit CPR-nummer

Navn

CPR-nr.

Fuldmagtstype – alene
eller 2-i-forening (A, B, C)

Der underskriver således og ved
underskriften samtykker i, at banken kan registrere fuldmagten
under sit CPR-nummer

disponerer på fondens vegne.
Bestyrelsen består af følgende medlemmer
Navn, privatadresse og cpr. nr.

Navn, privatadresse og cpr. nr.

Navn, privatadresse og cpr. nr.

Navn, privatadresse og cpr. nr.

Navn, privatadresse og cpr. nr.

Navn, privatadresse og cpr. nr.

Til banken 1/3
2019.08

Danske Bank A/S
CVR-nr. 6112 62 28 - København

FULDMAGT
– IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE
DISPOSITIONSFULDMAGT

Forhold om fuldmagtens omfang og fuldmagtstyper er nærmere beskrevet på side 3.
Fuldmagten gælder for
alle nuværende og fremtidige konti i indenlandske afdelinger af Danske Bank A/S. Det vil sige, at fuldmagten gælder
for alle konti, der måtte være eller bliver oprettet i indenlandske afdelinger af Danske Bank A/S.
Følgende konti:
alle nuværende og fremtidige depoter i indenlandske afdelinger af Danske Bank A/S. Det vil sige, at fuldmagten gælder
for alle depoter, der måtte være eller bliver oprettet i indenlandske afdelinger af Danske Bank A/S.
Følgende depoter:
Fuldmagten er gyldig indtil Danske Bank Forvaltningsafdelingen har modtaget en skriftlig tilbagekaldelse.
Alle tidligere fuldmagter tilbagekaldes.

Følgende personers fuldmagter tilbagekaldes:
Skriv navne:

Fuldmagtsgivers (bestyrelsens) underskrifter

Dato

(Underskrift)

Dato

(Underskrift)

Dato

(Underskrift)

Dato

(Underskrift)

Dato

(Underskrift)

Dato

(Underskrift)

Til banken 2/3
2019.08

Danske Bank A/S
CVR-nr. 6112 62 28 - København

FULDMAGT
– IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE
DISPOSITIONSFULDMAGT

Alene-fuldmagt
Indehavere af en Alene-fuldmagt kan disponere både alene og sammen med indehavere af de øvrige fuldmagtstyper.

A-fuldmagt
Indehavere af en A-fuldmagt kan disponere sammen med andre indehavere af en A-fuldmagt eller sammen med indehavere
af de øvrige fuldmagtstyper.

B-fuldmagt
Indehavere af en B-fuldmagt kan disponere sammen med indehavere af en Alene-, A- eller C-fuldmagt, men ikke sammen
med andre indehavere af en B-fuldmagt.

C-fuldmagt
Indehavere af en C-fuldmagt kan disponere sammen med indehaver af en Alene-, A- eller B-fuldmagt, men ikke sammen
med andre indehavere af en C-fuldmagt.
På den måde minder C-fuldmagten om B-fuldmagten, men C-fuldmagten kan desuden bruges, når der er behov for, at en
fuldmagtshaver ikke er placeret i samme afdeling, som den/de personer han/hun skal disponere sammen med.
Her kan du læse, hvad de forskellige fuldmagtstyper giver lov til. Vi gør opmærksom på, at betegnelsen Danske Bank
herunder dækker Danske Bank A/S og betegnelsen Danske Forvaltning dækker bankens godkendte forvaltningsafdeling.
Fuldmagtshaver kan ikke videregive fuldmagten til andre.
Fuldmagtshaver skal udøve fuldmagten i henhold til fuldmagtsgivers vedtægt samt de enhver tid gældende regler for
ikke-erhvervsdrivende fonde.
Kontofuldmagt
Med en kontofuldmagt får fuldmagtshaver adgang til
– at benytte de forespørgselsmuligheder, som Danske Bank til enhver tid tilbyder
– at bruge Danske Banks District eller Danske Netbank Erhverv i det omfang, der er adgang til disse systemer.
– at spørge om og disponere over de nævnte konti.
Fuldmagten gælder også for kvittering og endossering af check [det vil sige at overdrage checken til en anden ved at
skrive den under på bagsiden], som er udstedt eller endosseret til fuldmagtsgiver. Sådanne check, som fuldmagtshaver
foreviser til betaling i Danske Bank, skal altid sættes ind på en af fuldmagtsgivers konti i Danske Bank.
Depotfuldmagt
Med en depotfuldmagt får fuldmagtshaver adgang til
– at forespørge om de værdier, der til enhver tid er i de nævnte depoter
– at afgive salgsordrer vedrørende de værdipapirer, der til enhver tid er i de nævnte depoter
– at afgive købsordrer vedrørende værdipapirer, der skal opbevares i de nævnte depoter
– at skrive under på transportpåtegninger for de værdipapirer, der er i de nævnte depoter
– at bemyndige Danske Bank til at skrive under på transportpåtegninger for de værdipapirer, der er i de nævnte depoter
– at bruge Danske Banks District eller Danske Netbank Erhverv i det omfang, der er adgang til disse systemer.
Afregningsprovenu fra solgte værdipapirer bliver sat ind på en af fuldmagtsgivers konti i Danske Bank, som fuldmagtsgiver har
anvist. Afregning vedrørende køb af værdipapirer sker over en at fuldmagtsgivers konti i Danske Bank, handel på bundne depoter
afvikles over den tilhørende bundne konto, og handel på frie depoter afvikles over den tilhørende frie konto.
Fuldmagten giver ikke fuldmagtshaver adgang til at få udleveret de værdier, der er i de nævnte depoter.
Ved værdipapirforretninger, der indebærer valutaomveksling, sender banken først endelig nota når valutakursen er fastsat.
Fuldmagtshaver er i den forbindelse bemyndiget til på tidspunktet for indgåelsen af en værdipapirforretning at indgå en aftale
med Danske Forvaltning om veksling af den valuta, fuldmagtsgiver skal Ievere ved køb/vil afhænde ved salg i forbindelse med
afvikling at værdipapirforretningen. lndgås der ikke en aftale om valutaveksling samtidigt med indgåelsen af værdipapirforr etningen, vil banken, med mindre andet aftalegrundlag foreligger, afvikle forretningen med baggrund i de valutakurser,
der gælder på 2. bankdag før værdipapirforretningens afviklingsdag [valørdag].
Vi gør opmærksom på, at en eventuel afgrænsning af fuldmagten til kun at gælde bestemte konti eller depoter ikke gælder i
forhold til brug af Danske Netbank Erhverv, men kun i forhold til manuelle ekspeditioner i Danske Bank.

Til banken 3/3
2019.08

Danske Bank A/S
CVR-nr. 6112 62 28 - København

FULDMAGT
– IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE
DISPOSITIONSFULDMAGT

Fondens navn/fuldmagtsgiver
Navn

CVR-nr./Kundenr.

giver fuldmagt til, at
Navn

CPR-nr.

Fuldmagtstype – alene
eller 2-i-forening (A, B, C)

Der underskriver således og ved
underskriften samtykker i, at banken kan registrere fuldmagten
under sit CPR-nummer

Navn

CPR-nr.

Fuldmagtstype – alene
eller 2-i-forening (A, B, C)

Der underskriver således og ved
underskriften samtykker i, at banken kan registrere fuldmagten
under sit CPR-nummer

Navn

CPR-nr.

Fuldmagtstype – alene
eller 2-i-forening (A, B, C)

Der underskriver således og ved
underskriften samtykker i, at banken kan registrere fuldmagten
under sit CPR-nummer

Navn

CPR-nr.

Fuldmagtstype – alene
eller 2-i-forening (A, B, C)

Der underskriver således og ved
underskriften samtykker i, at banken kan registrere fuldmagten
under sit CPR-nummer

disponerer på fondens vegne.
Bestyrelsen består af følgende medlemmer
Navn, privatadresse og cpr. nr.

Navn, privatadresse og cpr. nr.

Navn, privatadresse og cpr. nr.

Navn, privatadresse og cpr. nr.

Navn, privatadresse og cpr. nr.

Navn, privatadresse og cpr. nr.

Til fuldmagtsgiver 1/3
2019.08

Danske Bank A/S
CVR-nr. 6112 62 28 - København

FULDMAGT
– IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE
DISPOSITIONSFULDMAGT

Forhold om fuldmagtens omfang og fuldmagtstyper er nærmere beskrevet på side 3.
Fuldmagten gælder for
alle nuværende og fremtidige konti i indenlandske afdelinger af Danske Bank A/S. Det vil sige, at fuldmagten gælder
for alle konti, der måtte være eller bliver oprettet i indenlandske afdelinger af Danske Bank A/S.
Følgende konti:
alle nuværende og fremtidige depoter i indenlandske afdelinger af Danske Bank A/S. Det vil sige, at fuldmagten gælder
for alle depoter, der måtte være eller bliver oprettet i indenlandske afdelinger af Danske Bank A/S.
Følgende depoter:
Fuldmagten er gyldig indtil Danske Bank Forvaltningsafdelingen har modtaget en skriftlig tilbagekaldelse.
Alle tidligere fuldmagter tilbagekaldes.

Følgende personers fuldmagter tilbagekaldes:
Skriv navne:

Fuldmagtsgivers (bestyrelsens) underskrifter

Dato

(Underskrift)

Dato

(Underskrift)

Dato

(Underskrift)

Dato

(Underskrift)

Dato

(Underskrift)

Dato

(Underskrift)

Til fuldmagtsgiver 2/3
2019.08

Danske Bank A/S
CVR-nr. 6112 62 28 - København

FULDMAGT
– IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE
DISPOSITIONSFULDMAGT

Alene-fuldmagt
Indehavere af en Alene-fuldmagt kan disponere både alene og sammen med indehavere af de øvrige fuldmagtstyper.

A-fuldmagt
Indehavere af en A-fuldmagt kan disponere sammen med andre indehavere af en A-fuldmagt eller sammen med indehavere
af de øvrige fuldmagtstyper.

B-fuldmagt
Indehavere af en B-fuldmagt kan disponere sammen med indehavere af en Alene-, A- eller C-fuldmagt, men ikke sammen
med andre indehavere af en B-fuldmagt.

C-fuldmagt
Indehavere af en C-fuldmagt kan disponere sammen med indehaver af en Alene-, A- eller B-fuldmagt, men ikke sammen
med andre indehavere af en C-fuldmagt.
På den måde minder C-fuldmagten om B-fuldmagten, men C-fuldmagten kan desuden bruges, når der er behov for, at en
fuldmagtshaver ikke er placeret i samme afdeling, som den/de personer han/hun skal disponere sammen med.
Her kan du læse, hvad de forskellige fuldmagtstyper giver lov til. Vi gør opmærksom på, at betegnelsen Danske Bank
herunder dækker Danske Bank A/S og betegnelsen Danske Forvaltning dækker bankens godkendte forvaltningsafdeling.
Fuldmagtshaver kan ikke videregive fuldmagten til andre.
Fuldmagtshaver skal udøve fuldmagten i henhold til fuldmagtsgivers vedtægt samt de enhver tid gældende regler for
ikke-erhvervsdrivende fonde.
Kontofuldmagt
Med en kontofuldmagt får fuldmagtshaver adgang til
– at benytte de forespørgselsmuligheder, som Danske Bank til enhver tid tilbyder
– at bruge Danske Banks District eller Danske Netbank Erhverv i det omfang, der er adgang til disse systemer.
– at spørge om og disponere over de nævnte konti.
Fuldmagten gælder også for kvittering og endossering af check [det vil sige at overdrage checken til en anden ved at
skrive den under på bagsiden], som er udstedt eller endosseret til fuldmagtsgiver. Sådanne check, som fuldmagtshaver
foreviser til betaling i Danske Bank, skal altid sættes ind på en af fuldmagtsgivers konti i Danske Bank.
Depotfuldmagt
Med en depotfuldmagt får fuldmagtshaver adgang til
– at forespørge om de værdier, der til enhver tid er i de nævnte depoter
– at afgive salgsordrer vedrørende de værdipapirer, der til enhver tid er i de nævnte depoter
– at afgive købsordrer vedrørende værdipapirer, der skal opbevares i de nævnte depoter
– at skrive under på transportpåtegninger for de værdipapirer, der er i de nævnte depoter
– at bemyndige Danske Bank til at skrive under på transportpåtegninger for de værdipapirer, der er i de nævnte depoter
– at bruge Danske Banks District eller Danske Netbank Erhverv i det omfang, der er adgang til disse systemer.
Afregningsprovenu fra solgte værdipapirer bliver sat ind på en af fuldmagtsgivers konti i Danske Bank, som fuldmagtsgiver har
anvist. Afregning vedrørende køb af værdipapirer sker over en at fuldmagtsgivers konti i Danske Bank, handel på bundne depoter
afvikles over den tilhørende bundne konto, og handel på frie depoter afvikles over den tilhørende frie konto.
Fuldmagten giver ikke fuldmagtshaver adgang til at få udleveret de værdier, der er i de nævnte depoter.
Ved værdipapirforretninger, der indebærer valutaomveksling, sender banken først endelig nota når valutakursen er fastsat.
Fuldmagtshaver er i den forbindelse bemyndiget til på tidspunktet for indgåelsen af en værdipapirforretning at indgå en aftale
med Danske Forvaltning om veksling af den valuta, fuldmagtsgiver skal Ievere ved køb/vil afhænde ved salg i forbindelse med
afvikling at værdipapirforretningen. lndgås der ikke en aftale om valutaveksling samtidigt med indgåelsen af værdipapirforr etningen, vil banken, med mindre andet aftalegrundlag foreligger, afvikle forretningen med baggrund i de valutakurser,
der gælder på 2. bankdag før værdipapirforretningens afviklingsdag [valørdag].
Vi gør opmærksom på, at en eventuel afgrænsning af fuldmagten til kun at gælde bestemte konti eller depoter ikke gælder i
forhold til brug af Danske Netbank Erhverv, men kun i forhold til manuelle ekspeditioner i Danske Bank.

Til fuldmagtsgiver 3/3
2019.08

Danske Bank A/S
CVR-nr. 6112 62 28 - København

FULDMAGT
– IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE
DISPOSITIONSFULDMAGT

Fondens navn/fuldmagtsgiver
Navn

CVR-nr./Kundenr.

giver fuldmagt til, at
Navn

CPR-nr.

Fuldmagtstype – alene
eller 2-i-forening (A, B, C)

Der underskriver således og ved
underskriften samtykker i, at banken kan registrere fuldmagten
under sit CPR-nummer

Navn

CPR-nr.

Fuldmagtstype – alene
eller 2-i-forening (A, B, C)

Der underskriver således og ved
underskriften samtykker i, at banken kan registrere fuldmagten
under sit CPR-nummer

Navn

CPR-nr.

Fuldmagtstype – alene
eller 2-i-forening (A, B, C)

Der underskriver således og ved
underskriften samtykker i, at banken kan registrere fuldmagten
under sit CPR-nummer

Navn

CPR-nr.

Fuldmagtstype – alene
eller 2-i-forening (A, B, C)

Der underskriver således og ved
underskriften samtykker i, at banken kan registrere fuldmagten
under sit CPR-nummer

disponerer på fondens vegne.
Bestyrelsen består af følgende medlemmer
Navn, privatadresse og cpr. nr.

Navn, privatadresse og cpr. nr.

Navn, privatadresse og cpr. nr.

Navn, privatadresse og cpr. nr.

Navn, privatadresse og cpr. nr.

Navn, privatadresse og cpr. nr.

Til fuldmagtshaver 1/3
2019.08

Danske Bank A/S
CVR-nr. 6112 62 28 - København

FULDMAGT
– IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE
DISPOSITIONSFULDMAGT

Forhold om fuldmagtens omfang og fuldmagtstyper er nærmere beskrevet på side 3.
Fuldmagten gælder for
alle nuværende og fremtidige konti i indenlandske afdelinger af Danske Bank A/S. Det vil sige, at fuldmagten gælder
for alle konti, der måtte være eller bliver oprettet i indenlandske afdelinger af Danske Bank A/S.
Følgende konti:
alle nuværende og fremtidige depoter i indenlandske afdelinger af Danske Bank A/S. Det vil sige, at fuldmagten gælder
for alle depoter, der måtte være eller bliver oprettet i indenlandske afdelinger af Danske Bank A/S.
Følgende depoter:
Fuldmagten er gyldig indtil Danske Bank Forvaltningsafdelingen har modtaget en skriftlig tilbagekaldelse.
Alle tidligere fuldmagter tilbagekaldes.

Følgende personers fuldmagter tilbagekaldes:
Skriv navne:

Fuldmagtsgivers (bestyrelsens) underskrifter

Dato

(Underskrift)

Dato

(Underskrift)

Dato

(Underskrift)

Dato

(Underskrift)

Dato

(Underskrift)

Dato

(Underskrift)

Til fuldmagtshaver 2/3
2019.08

Danske Bank A/S
CVR-nr. 6112 62 28 - København

FULDMAGT
– IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE
DISPOSITIONSFULDMAGT

Alene-fuldmagt
Indehavere af en Alene-fuldmagt kan disponere både alene og sammen med indehavere af de øvrige fuldmagtstyper.

A-fuldmagt
Indehavere af en A-fuldmagt kan disponere sammen med andre indehavere af en A-fuldmagt eller sammen med indehavere
af de øvrige fuldmagtstyper.

B-fuldmagt
Indehavere af en B-fuldmagt kan disponere sammen med indehavere af en Alene-, A- eller C-fuldmagt, men ikke sammen
med andre indehavere af en B-fuldmagt.

C-fuldmagt
Indehavere af en C-fuldmagt kan disponere sammen med indehaver af en Alene-, A- eller B-fuldmagt, men ikke sammen
med andre indehavere af en C-fuldmagt.
På den måde minder C-fuldmagten om B-fuldmagten, men C-fuldmagten kan desuden bruges, når der er behov for, at en
fuldmagtshaver ikke er placeret i samme afdeling, som den/de personer han/hun skal disponere sammen med.
Her kan du læse, hvad de forskellige fuldmagtstyper giver lov til. Vi gør opmærksom på, at betegnelsen Danske Bank
herunder dækker Danske Bank A/S og betegnelsen Danske Forvaltning dækker bankens godkendte forvaltningsafdeling.
Fuldmagtshaver kan ikke videregive fuldmagten til andre.
Fuldmagtshaver skal udøve fuldmagten i henhold til fuldmagtsgivers vedtægt samt de enhver tid gældende regler for
ikke-erhvervsdrivende fonde.
Kontofuldmagt
Med en kontofuldmagt får fuldmagtshaver adgang til
– at benytte de forespørgselsmuligheder, som Danske Bank til enhver tid tilbyder
– at bruge Danske Banks District eller Danske Netbank Erhverv i det omfang, der er adgang til disse systemer.
– at spørge om og disponere over de nævnte konti.
Fuldmagten gælder også for kvittering og endossering af check [det vil sige at overdrage checken til en anden ved at
skrive den under på bagsiden], som er udstedt eller endosseret til fuldmagtsgiver. Sådanne check, som fuldmagtshaver
foreviser til betaling i Danske Bank, skal altid sættes ind på en af fuldmagtsgivers konti i Danske Bank.
Depotfuldmagt
Med en depotfuldmagt får fuldmagtshaver adgang til
– at forespørge om de værdier, der til enhver tid er i de nævnte depoter
– at afgive salgsordrer vedrørende de værdipapirer, der til enhver tid er i de nævnte depoter
– at afgive købsordrer vedrørende værdipapirer, der skal opbevares i de nævnte depoter
– at skrive under på transportpåtegninger for de værdipapirer, der er i de nævnte depoter
– at bemyndige Danske Bank til at skrive under på transportpåtegninger for de værdipapirer, der er i de nævnte depoter
– at bruge Danske Banks District eller Danske Netbank Erhverv i det omfang, der er adgang til disse systemer.
Afregningsprovenu fra solgte værdipapirer bliver sat ind på en af fuldmagtsgivers konti i Danske Bank, som fuldmagtsgiver har
anvist. Afregning vedrørende køb af værdipapirer sker over en at fuldmagtsgivers konti i Danske Bank, handel på bundne depoter
afvikles over den tilhørende bundne konto, og handel på frie depoter afvikles over den tilhørende frie konto.
Fuldmagten giver ikke fuldmagtshaver adgang til at få udleveret de værdier, der er i de nævnte depoter.
Ved værdipapirforretninger, der indebærer valutaomveksling, sender banken først endelig nota når valutakursen er fastsat.
Fuldmagtshaver er i den forbindelse bemyndiget til på tidspunktet for indgåelsen af en værdipapirforretning at indgå en aftale
med Danske Forvaltning om veksling af den valuta, fuldmagtsgiver skal Ievere ved køb/vil afhænde ved salg i forbindelse med
afvikling at værdipapirforretningen. lndgås der ikke en aftale om valutaveksling samtidigt med indgåelsen af værdipapirforr etningen, vil banken, med mindre andet aftalegrundlag foreligger, afvikle forretningen med baggrund i de valutakurser,
der gælder på 2. bankdag før værdipapirforretningens afviklingsdag [valørdag].
Vi gør opmærksom på, at en eventuel afgrænsning af fuldmagten til kun at gælde bestemte konti eller depoter ikke gælder i
forhold til brug af Danske Netbank Erhverv, men kun i forhold til manuelle ekspeditioner i Danske Bank.

Til fuldmagtshaver 3/3
2019.08

Danske Bank A/S
CVR-nr. 6112 62 28 - København

