Oslo, 29.01.2020

Til våre egenkapitalbeviseiere

Velkommen til valgmøte for egenkapitalbeviseierne
I henhold til bankens vedtekter (§§ 3-2,-3-3 og 3-7) og finansforetaksloven skal det avholdes valg
til forstanderskapet blant egenkapitalbeviseierne
torsdag den 27. februar kl. 17.30. - Sted: Cultura Sparebank, Holbergs gate 1, Oslo
Egenkapitalbeviseiere som ønsker å delta i valgmøtet bes melde seg senest torsdag den 20.
februar 2020 kl. 15 via bankens hjemmeside www.valg.cultura.no eller per telefon 22 99 51 99.
Vennligst ta med gyldig legitimasjon til møtet.
Hvis dere ikke har anledning til å møte selv ved valg av medlemmer til forstanderskapet i Cultura
Sparebank, kan dere gi fullmakt på vedlagte skjema. Denne må være banken i hende i signert
stand senest den 20. februar 2020 kl. 15, levert på bankens kontor, skannet og sendt via
nettbanken eller sendt per brev i vedlagte konvolutt (postlagt i god tid før fristen).
Egenkapitalbeviseierne er representert ved 4 medlemmer og 1 varamedlem i bankens
forstanderskap. Valgperioden er 4 år.
Ved årets valg står medlem Elizabeth von Hanno Brockfield på valg.
Myndige personer som er eiere av egenkapitalbevis kan velges som medlem eller varamedlem til
sparebankens forstanderskap som representanter for egenkapitalbeviseierne.
Stemmeberettigede er egenkapitalbeviseiere registrert i Verdipapirsentralen. Hvert
egenkapitalbevis har 1 stemme. Ingen kan avgi stemme for mer enn 10 % av bankens totale
antall egenkapitalbevis, dvs. 8 530 egenkapitalbevis. Regler om konsolidiering av eierskapet
følger av Finansforetakslovens § 6-5.
Liste over medlemmer av forstanderskapet finner dere på baksiden. Forslag til kandidater med
navn, fødselsdato og adresse kan fremmes ved skriftlig meddelelse til bankens administrasjon
senest 13.2.2020 før kl. 15. Vedtektene og annen relevant informasjon blir tilgjengelig i bankens
lokaler, på bankens nettsider eller kan sendes på forespørsel. Valgkomiteens innstilling gjøres
tilgjengelig på samme måte.
Vi håper dere kan avse tid til å delta i valget. Godt valg!
Cultura Sparebank
Lars Hektoen (sign.)
leder i forstanderskapet

Cultura Sparebank
Postadresse: Pb. 6800
St. Olavs plass, NO-0130 Oslo

Tlf.: +47 22 99 51 99
E-post: cultura@cultura.no

Besøksadresse:
Holbergs gate 1 Oslo
Org.nr.: 977 041 244

cultura.no

Medlemmer av forstanderskapet i Cultura Sparebank (01.01.2020)
Representanter for egenkapitalbeviseierne
Elizabeth von Hanno Brockfield PERIODEN UTGÅR 2020
Åsa Jeppsson
Anne- Kristin Løes

Frank Schmiemann

Varamedlem

Morten Ingvaldsen

Representanter for innskyterne
Johannes Brinkmann
Lars Hektoen, leder
Ove Jakobsen, nestleder
Elizabeth Wirsching

PERIODEN UTGÅR 2020

Varamedlem

Idun Leinaas

Representanter fra det offentlige
Kjersti Aspheim (PERIODEN UTGÅR 2020)

Varamedlem

Christina Solli Ektvedt (PERIODEN UTGÅR 2020)

Representanter for de ansatte
Rune Horne
Stian Torstenson
Jannike Østervold

Varamedlem
Kari Schage

(01.01.2020)

Fullmakt
Fullmakten må være banken i hende i signert stand senest 20.02.2020 kl. 15.00.
Undertegnede som er innehaver av egenkapitalbevis i Cultura Sparebank, org. nr. 977 041 244
gir med dette

Stian Torstenson fra valgkomiteen fullmakt til å avgi stemme i tråd med valgkomiteens
innstilling for mine egenkapitalbevis under valgmøtet som angår egenkapitalbeviseiernes
representanter i bankens forstanderskap, torsdag 27.2.2020.

ELLER,
følgende person fullmakt til å avgi stemme for mine egenkapitalbevis under valgmøtet som
angår egenkapitalbeviseiernes representanter i bankens forstanderskap, torsdag 27.2.2020:

……………………………………………………
Navn
(en person jeg vet vil møte på valgmøtet)

………………………………………
(fødselsdato, seks siffer)

…………………………………..
sted / dato

……………………………………………………………………………………………..
Navn med blokkbokstaver

…………………………………..
signatur

