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Nafn umboðsmanns, ef annar en Grétar Dór Sigurðsson 
Kennitala 

Skulu atkvæði greidd sem hér segir:
1. Ákvörðun um tillögu stjórnar um greiðslu arðs og meðferð hagnaðar á síðastliðnu reikningsári

Með        Á móti        Situr hjá

Fullt nafn   Kennitala 
Sími/GSM   Netfang 
Fjöldi hluta í Sjóvá-Almennum tryggingum hf. 

Ég undirrituð/undirritaður hluthafi í Sjóvá-Almennum tryggingum hf. veiti hér með Grétari Dór Sigurðssyni hrl.  
kt. 270282-7179, eða öðrum aðila sem skal þá sérstaklega tilgreindur í reit hér að neðan, umboð til að mæta á 
hluthafafund Sjóvá-Almennra trygginga hf. fyrir mína hönd og nýta réttindi mín sem hluthafi á fundinum. Umboðið 
nær meðal annars til þess að nýta atkvæðisrétt minn vegna þeirra dagskrárliða sem kjósa skal um á fundinum.

Umboð þetta gildir á hluthafafundi í Sjóvá þann 25. nóvember 2020. Umboðið skal vera dagsett og undirritað. Rafrænu 
umboði skulu fylgja upplýsingar til nægjanlegrar sönnunar um að rafræna umboðið stafi frá hluthafa, svo sem með mynd 
vegabréfs eða ökurskírteinis hluthafa eða fyrirsvarsmanns hluthafa.

Umboð sem hluthafar veita Grétari Dór Sigurðssyni, líkt og bent er á í fundarboði, skulu berast tímanlega fyrir 
hluthafafundinn á gretar@lr.is. Önnur umboð skulu berast tímanlega fyrir fundinn á stjorn@sjova.is. Einnig má afhenda 
Sjóvá umboð þegar mætt er til fundarins en þá skal gæta að tímanlegri mætingu. Sjóvá ber ekki ábyrgð á töfum sem 
kunna að verða á sendingu umboðs.

Upplýsingar um hluthafa

Vottar að réttri dagsetningu og undirskrift:

Nafn og kennitala 

Nafn og kennitala 

Umboðseyðublað
vegna hluthafafundar Sjóvá-Almennra trygginga hf. 
25. nóvember 2020

Staður og dagsetning Undirskrift hluthafa/prókúruhafa lögaðila - nafn og kennitala
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