Registreringsblankett for årsmøte i Badebakken Borettslag 13. mai 2019
Fylles ut og leveres på møtet. Vennligst bruk BLOKKBOKSTAVER.
Eiers navn:
__________________________________________________

Adresse:
_____________________________________________________________

Selskapets navn: BADEBAKKEN BORETTSLAG
__________________________________________________

Enhetsnummer:
_____________________________________________________________

Alle eiere har rett til å være med på ekstraordinær generalforsamling med forslags-, tale- og stemmerett. Ektefelle,
samboer eller annet medlem av husstanden har rett til å være tilstede og uttale seg. Styremedlemmer,
forretningsfører og leietaker har rett til å være til stede på møtet og til å uttale seg.
Eier kan, i henhold til selskapets vedtekter, møte med fullmektig. Dersom denne retten benyttes, må både
registreringsdel og fullmakt fylles ut. En fullmakt kan trekkes tilbake når som helst.
Eier kan ta med en rådgiver på årsmøtet. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom årsmøtet tillater det.

Fullmakt
Eier av ovennevnte enhet gir _____________________________________________________________________ (fullmektig)
fullmakt til å møte og stemme på årsmøtet den 13. mai 2019.
Oslo, den _______________________________ 2019

Underskrift: ___________________________________________
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