BREVSTEMME
GRAMEX’ GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 29. MAJ KL. 16.00
Hvis du ikke ønsker eller er forhindret i at deltage, har du mulighed for at afgive brevstemme
ved at udfylde nedenstående skema med navn og Gramex-nummer og afkrydse de enkelte
afstemningspunkter.
p Du kan sætte ét kryds pr. afstemningspunkt i de hvide, røde eller blå felter.
Afstemningspunkter markeret med
er kun for producentmedlemmer.
Afstemningspunkter markeret med
er kun for kunstnermedlemmer.
p Brevstemmen er kun gyldig med angivelse af navn og Gramex-nummer og i underskrevet stand.
p Bemærk, at den udfyldte og underskrevne brevstemme skal være Gramex i hænde senest den 15. maj 2019.
Brevstemmen kan afleveres på Gramex' adresse, mailes på GF@gramex.dk eller sendes som brev.
Navn
Gramex-nr.

AFSTEMNINGSPUNKTER PÅ GENERALFORSAMLINGEN DEN 29. MAJ 2019

For

Imod

Undlad

3)
4)
5)
6)
7)
8)

Godkendelse af gennemsigtighedsrapport (inkl. årsregnskab)
Godkendelse af politik for ufordelbare midler
Godkendelse af generel investeringspolitik mv.
Godkendelse af generel fordelingspolitik
Godkendelse af bestyrelsens honorar
Valg af bestyrelsesmedlemmer
# Nyvalg af Søren Krogh Thompson, Playground Music
# Nyvalg af Jakob Plesner Mathiasen, IFPI Danmark
# Nyvalg af Lasse Lindholm, IFPI Danmark
# Nyvalg af Henrik Daldorph, Sony Music
# Nyvalg af Morten Ingholt, Universal Music
Genvalg af Anders Laursen, Dansk Musiker Forbund
Nyvalg af Anja Pil Christoffersen, musiker
Genvalg af Morten Rosenmeier som 7. medlem
Valg af suppleanter
* Nyvalg af Jens Skov Thomsen, musiker
* Nyvalg af Anja Pil Christoffersen, musiker
* Nyvalg af Benjamin Aggerbeck Woll, musiker
9) Valg af revisorer
Genvalg af PricewaterhouseCoopers (PwC)
Genvalg af Nick Hasselby, Orpheus Records, som kritisk revisor
Genvalg af Jesper Grove Jørgensen, Dansk Kapelmesterforening som kritisk revisor
# Der kan sættes kryds ved max to af de opstillede kandidater. De to kandidater med flest stemmer
vil blive valgt til bestyrelsen, mens kandidaten med 3. flest stemmer vil blive valgt til suppleant
* Der skal kun sættes kryds ved én af de to opstillede kandidater							
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