
FULLMAKT 

Undertegnete som er innehaver av  ..........  egenkapitalbevis i 
(antall) 

Cultura Sparebank, org nr 977 041 244 

gir med dette 

……………………………………………………    ……………………………………… 
Navn Fødselsnummer 

fullmakt til å avgi stemme for mine egenkapitalbevis under valgmøtet som angår 
egenkapitalbeviseiernes representanter i bankens representantskap, tirsdag 7.3.2017. 

………………………………….. 
sted / dato 

…………………………………………………………………………………………….. 

Navn med blokkbokstaver 

………………………………….. 

signatur 
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