Returadresse: TDC Pensionskasse, Teglholmsgade 1, G-255, 0900 København C

Navn
Adresse, Sted
9999 By

7. april 2014

ARC

Til medlemmerne af TDC Pensionskasse
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i TDC Pensionskasse
tirsdag den 29. april 2014 kl. 17.30 i foredragssalen hos TDC A/S,
Sletvej 30, 8310 Tranbjerg J.
Dagsorden i henhold til vedtægternes § 12
Valg af dirigent
a. Bestyrelsens beretning
b. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning samt årsberetning til
godkendelse
c. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til
det godkendte årsregnskab
d. Eventuelle forslag fra bestyrelse, revisor, aktuar, Finanstilsynet eller medlemmerne
e. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen, jf. § 17
f. Valg af revisor(er)
g. Eventuelt
I forlængelse af generalforsamlingens afholdelse vil der blive serveret en let
anretning.
Der arrangeres fælles bustransport til generalforsamlingen fra:


Teglholmsgade 1, 2450 København SV med afgang kl. 13.00



Ringsted Station, 4100 Ringsted med afgang kl. 13.45



Slagelse Rutebilstation, 4200 Slagelse med afgang kl. 14.15



Telehøjen 1, 5220 Odense SØ med afgang kl. 15.00.

Det forventes, at busserne kører retur fra generalforsamlingen kl. 19.15. Hvis
du ønsker at gøre brug af den fælles bustransport, husk da at krydse dit ønskede opsamlingssted af på vedlagte tilmeldingsblanket.
Tilmeldingsblanketten skal være pensionskassen i hænde senest torsdag den
24. april 2014.
Venlig hilsen
Bestyrelsen

Teglholmsgade 1, 0900 København C

TDC Pensionskasse
+ + + 10296 + + +
0893 Sjælland USF B

Teglholmsgade 1, 0900 København C

TDC Pensionskasse
+ + + 10296 + + +
0893 Sjælland USF B

ARC

Tilmelding til generalforsamling
Navn
9999999999
Tilmelder sig hermed den ordinære generalforsamling i TDC Pensionskasse tirsdag den 29. april 2014.
Generalforsamlingen afholdes hos TDC A/S, Sletvej 30, 8310 Tranbjerg J, og starter kl. 17.30.
Hvis du ønsker at gøre brug af den fælles bustransport, skal du sætte kryds ved et af følgende
opsamlingssteder:
København, Teglholmsgade 1 med afgang kl. 13.00
Ringsted Station, med afgang kl. 13.45
Slagelse Rutebilstation, med afgang kl. 14.15
Odense, Telehøjen 1, med afgang kl. 15.00
Tilmeldingen skal være pensionskassen i hænde senest torsdag den 24. april 2014.
Dato:

Underskrift:

Eventuelle spørgsmål kan rettes til pensionskassen på 66 66 44 44 (tast 1)

Klip her 

Tilmelding til generalforsamling ved FULDMAGT
Navn
9999999999
Befuldmægtiger herved:
Fulde navn:

Evt. medlemsnummer

til at foretræde for mig og stemme på mine vegne på generalforsamlingen den 29. april 2014.
Dato:

Underskrift:

I henhold til vedtægternes § 10 har et stemmeberettiget medlem ret til at møde på generalforsamlingen ved
fuldmægtig. Fuldmægtigen kan højest have fuldmagt fra 25 medlemmer. Fuldmagten skal være skriftlig,
dateret og kan kun gives for en konkret generalforsamling.
Tilmeldingen skal være pensionskassen i hænde senest torsdag den 24. april 2014.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til pensionskassen på 66 66 44 44 (tast 1)

ARC

Til medlemmer bosiddende på ikke brofaste danske øer
Til medlemmer af pensionskassen med adresse på ikke brofaste danske øer, som deltager i medlemsmøder
eller generalforsamling, kan ydes et tilskud på op til kr. 250,- for dokumenterede udgifter i forbindelse med
transport.
Kvittering(er) for afholdte udgifter til transport kan afleveres til medarbejdere i pensionskassen eller indsendes til pensionskassen.
Aflevering eller fremsendelse sker sammen med nedenstående blanket.
Transporttilskuddet vil efter modtagelsen af dokumentationen blive udbetalt til NemKonto.
Har du spørgsmål vedrørende transporttilskuddet, er du velkommen til at kontakte pensionskassen på:
-

telefon 66 66 44 44 (mandag til fredag mellem kl. 09.00 og 15.00) eller på

-

e-mail pensionmedlem@tdc.dk

Klip her 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Anmodning om udbetaling af transporttilskud i forbindelse med afholdelse af generalforsamling i 2014.
Modtager:
TDC Pensionskasse
Teglholmsgade 1, G-255
0900 København C
Att. Medlemsservice
Navn
9999999999
har deltaget i generalforsamlingen i Aarhus den 29. april 2014, og anmoder derfor om et transporttilskud på
op til kr. 250,- for dokumenterede afholdte udgifter.
Kvittering(er) er vedlagt denne anmodning.

_____________________
Dato

_____________________________________________
Underskrift

