Forsikringsselskabet Brandkassen G/S under likvidation
Instruks ved valg
1. Generelt om valget
Der indkaldes til valg ved udsendelse af brev til samtlige forsikringstagere, der var
medlem i Forsikringsselskabet Brandkassen G/S den 6. december 2013, hvor selskabet
trådte i frivillig likvidation.
Der sker samtidig annoncering via selskabets hjemmeside, hvorved der meddeles
medlemmerne informationer svarende til dem i brevet til medlemmerne.
Udsendelse af brev sker den 23. marts 2015. Brevets indhold skal være som senest
afstemt mellem valgformanden og likvidatorerne.
Valgdato fastsættes til 9. april 2015, med frist for afstemning kl. 16.00.
2. Rekvirering af stemmeseddel
Medlemmer rekvirerer en stemmeseddel ved henvendelse til likvidatorerne v/advokat
Boris Frederiksen. Anmodning om udlevering af stemmeseddel kan ske enten
- ved brev til Advokatfirmaet Poul Schmith, att. advokatfuldmægtig Mette Halmø
Rasmussen, Vester Farimagsgade 23, 1606 København V, eller
- pr. e-mail til mera@kammeradvokaten.dk, eller
- ved brev til Bech-Bruun advokatfirma, att. Steen Jensen, Langelinie Allé 35,
2100 København Ø (som er selskabets hjemstedsadresse).
Anmodningen skal indeholde:
1.
2.
3.
4.
5.

Policenummer
Navn
Adresse
Det forsikredes adresse (såfremt det afviger fra ovenstående)
Eventuel e-mail adresse

I forbindelse med udsendelse af stemmesedler skal likvidatorerne i samarbejde med
valgformanden foretage kontrol af medlemmets stemmeberettigelse, og af at
vedkommende ikke tidligere har fået udleveret en stemmeseddel.
Stemmeberettigede er alle, der pr. 6. december 2013, hvor selskabet trådte i frivillig
likvidation, var medlem af Forsikringsselskabet Brandkassen G/S, uanset at denne

efterfølgende er ophørt
forsikringsforholdet.

som

forsikringstager

som

følge

af

opsigelse

af

Såfremt der måtte fremkomme anmodninger om stemmesedler, som likvidatorerne mener
ikke skal imødekommes som følge af, at den pågældende ikke er stemmeberettiget,
foretages registrering heraf, og den pågældende meddeles dette. Valgformanden
modtager kopi af denne registrering ved valgets afslutning. Såfremt der opstår dialog
eller uenighed med den pågældende rekvirent om stemmeretten, forelægges det for
valgformanden til dennes bedømmelse.
Senest den næste hverdag (lørdag undtaget) efter modtagelse af bestilling af
stemmeseddel fremsendes fra Advokatfirmaet Poul Schmith stemmeseddel til rekvirenten
vedlagt frankeret svarkuvert (adresseret til valgformand, advokat Mikkel Fritsch,
Gorrissen Federspiel, H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 København V.)
Hvis der anmodes om stemmesedler sent i valgperioden, skal likvidator, advokat Boris
Frederiksen søge at orientere om, at det er medlemmets risiko, at stemmesedlen kommer
rettidigt frem, og medlemmet kan opfordres til at afhente stemmesedlen hos
Advokatfirmaet Poul Schmith og til at denne enten afleveres eller sendes med e-mail til
valgformanden.
3. Afstemning og håndtering af stemmesedler
Hvert stemmeberettiget medlem kan stemme på op til og med 15 kandidater (dog kun én
stemme på hver kandidat). Stemmesedlen skal være den af Advokatfirmaet Poul Schmith
udsendte stemmeseddel.
Stemmesedlen skal udfyldes ved at afkrydse de kandidater, som man ønsker at afgive
stemme på, samt med angivelse nederst på stemmesedlen af det samlede antal afgivne
stemmer.
Udfyldte stemmesedler skal sendes til valgformanden så den er modtaget inden for den i
afsnit 1 anførte tidsfrist.
Hvis medlemmer fejlagtigt sender stemmesedler til én af likvidatorerne, og dette
konstateres af den pågældende, videresendes sådanne stemmesedler i kopi til
valgformanden pr. e-mail, såfremt dette kan ske inden den i afsnit 1 anført tidsfrist, og
eftersender den pågældende originale stemmeseddel til valgformanden.
Valgformanden sikrer, at der ved valgets afslutning den 9. april 2015 sker kontrol af, at
alle modtagne stemmesedler på valgformandens kontoradresse er kommet valgformanden
i hænde. Videre fortager valgformanden kontrol af, at hver stemmeseddel kun er anvendt
én gang, og at hvert medlem har stemt i overensstemmelse med dette afsnit 3.
Efter valgperiodens afslutning foretager valgformanden optælling, og resultatet meddeles
til selskabets likvidatorer, sammen med en kort beskrivelse af valgets gennemførelse.

Stemmesedlerne forbliver hos valgformanden, idet likvidatorerne har ret til at foretage
gennemgang af disse efter valgets afslutning.
4. Valgets afslutning og annoncering
Likvidatorerne foranlediger, at der oplyses om valgets resultat ved brev til samtlige
forsikringstagere, samt annoncering på selskabets hjemmeside.
København, den 23. marts 2015.
Mikkel Fritsch

