Vil du være
kandidat til
repræsentantskabet
i Forenet Kredit?

Hvem,
valg,
hvorfor?
Om Forenet Kredit

Valg i 2021

Repræsentantskabet

Vi er foreningen, der ejer det meste af
Nykredit og Totalkredit. Vi arbejder for
at sikre boligejerne stabile boliglån i
hele landet – både nu og i fremtiden.

Valget til repræsentantskabet er fundamentet i Forenet Kredits demokrati, og
som repræsentantskabsmedlem besidder man et vigtigt hverv. Det er vigtigt
for foreningen, at valgene foregår på så
oplyst et grundlag som muligt. Derfor
har foreningen et fremmødedemokrati,
hvor man som stemmeberettiget møder op på foreningens valgmøder for at
afgive sin stemme.

Som medlem er du med til at bestemme,
hvem der sidder i foreningens repræsentantskab. Det er du, fordi størstedelen af
repræsentantskabet vælges af og blandt
foreningens medlemmer.

Vores formål er at være hovedaktionær
i Nykredit-koncernen, der bl.a. består
af Nykredit Realkredit, Nykredit Bank
og Totalkredit. Herigennem driver vi
realkreditvirksomhed og anden finansiel
virksomhed til gavn for kunderne pa et
finansielt bæredygtigt grundlag.
Nykredit er Danmarks største kreditgiver
og har siden 1851 ydet boliglån til danskerne. Udlånene er primært realkreditlån, som er en unik lånetype i Danmark.
Forenet Kredit ejer 78,90% af Nykredit
A/S. Vores medlemmer er kunder i
Nykredit eller låntagere i Totalkredit.

For at sikre en geografisk spredning
blandt repræsentanterne, bliver
valgene afholdt pa skift i foreningens
syv valgområder. På denne måde er
hele Danmark en del af foreningens
repræsentantskab.

Repræsentantskabet er Forenet Kredits
øverste myndighed. Det består af 104
medlemmer fra hele landet. 35 af repræsentantskabsmedlemmerne vælges af
og blandt valggruppen Privat og 35 medlemmer af valggruppen Erhverv. Derudover vælges 30 repræsentantskabsmedlemmer af og blandt obligationsejere,
mens de sidste fire medlemmer vælges
af og blandt medarbejderne i Nykreditkoncernen.
Nogle af repræsentantskabets
opgaver er:
at definere, hvordan foreningen
varetager rollen som aktiv ejer af
Nykredit-koncernen
at vælge foreningens bestyrelse.
at godkende Forenet Kredits
årsrapporter
at godkende ændringer af foreningens
vedtægter
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Valgområder
2021
I 2021 skal der være valg til repræsentantskabet i valgområde III, som dækker
Fyn, og valgområde VII, som dækker
Nordjylland. Hvis du gerne vil være en
af repræsentanterne i vores 104 mand
store repræsentantskab, så skal du stille
op som kandidat.

Valgområde VII
(Nordjylland)

Dækker kommunerne:
Brønderslev
Frederikshavn
Hjørring
Jammerbugt
Læsø
Mariagerfjord
Norddjurs
Rebild
Randers
Vesthimmerland
Aalborg

Valgområde III
(Fyn)

Dækker kommunerne:
Assens
Faaborg-Midtfyn
Kerteminde
Langeland
Middelfart
Nordfyn
Nyborg
Odense
Svendborg
Ærø
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Hvem
kan blive
kandidat?
Kan du blive kandidat?

To valggrupper

For at blive kandidat skal du have et
af nedenstående engagementer.
Engagementet skal være etableret
senest den 30. december 2020.
Vær opmærksom på, at du i øvrigt ikke
må være fyldt 70 år inden den 1. januar
2021.

Ved medlemsvalget til repræsentantskabet skal vi finde kandidater i de to valggrupper:

Du kan stille op i det valgområde, hvor
du har fast bopæl, eller i det valgområde, hvor du ejer en ejendom, der er
belånt med et realkreditlån i Nykredit,
Totalkredit eller LR Kredit.

Her skal i 2021 vælges fem repræsentanter på Fyn og fire i Nordjylland.

Privatkunder:
Her skal i 2021 vælges fem repræsentanter på Fyn og fire i Nordjylland.

Erhvervskunder:

Du vælger selv, om du vil stille op i valggruppen Privat eller Erhverv uanset,
hvilken type engagement du har. Dvs. at
du f.eks. som privatkunde godt kan stille
op i valggruppen Erhverv.

Information til
erhvervskunder

Som erhvervskunde kan et medlem af
virksomhedens ledelse repræsentere
virksomheden og stille op i det valgområde, hvor virksomheden har hjemsted
eller i det valgområde, hvor virksomheden ejer en ejendom, der er belånt med
et realkreditlån.

Information til
obligationsejere
For at stille op til valget blandt obligationsejere, skal du eje obligationer
udstedt af Nykredit, Totalkredit eller
LR Kredit for min. 50.000 kr. i nominel
værdi. Du skal eje obligationerne den
30. december 2020.
Vær opmærksom på, at investeringsforeninger ikke er obligationer.

Du har et
realkreditlån i
Nykredit,
Totalkredit
eller LR Kredit

Du har
mindst
50.000 kr.
i indlån/udlån
i Nykredit Bank

Du har et
prioritetslån,
der er overdraget
til Totalkredit eller
Nykredit Realkredit

Du må iøvrigt ikke være fyldt 70 år inden den 1. januar 2021.
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Sådan
bliver du
kandidat
Opfylder du kriterierne for at blive
kandidat, kan du begynde at forberede
dit kandidatur. Det kræver følgende:

1. Udfyld en
kandidaterklæring:
Du finder kandidaterklæringen på
forenetkredit.dk/valg.
Husk at vælge den, der hører til
dit valgområde og valggruppe.
Foreningen skal have din kandidaterklæring senest den 4. februar 2021.

2. Find stillere:
For at blive kandidat, skal du have
mindst 25 stillere. En stiller er en
person med stemmeret i samme
valgområde og valggruppe, som du
ønsker at stille op i, og som peger på
dig som kommende kandidat.

3. Bliv valgt:
Hvis du opfylder kriterierne for at
stille op som kandidat, har fundet
25 stillere og er blevet endeligt godkendt som kandidat, vil du være en
af de kandidater, som der kan
stemmes på til valgmøderne.

Ønsker du for eksempel at blive
kandidat i Nordjylland i valggruppen
Privat, skal dine stillere altså også
have stemmeret i dette valgområde
og i denne valggruppe.
Foreningen skal have registreret dine
stillere senest den 4. februar 2021.

På forenetkredit.dk/valg
kan du finde mere nyttig
information og værktøjer,
som du kan bruge som
kandidat til valget.
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Vigtige
datoer for
valget i 2021
13. januar:

4. februar

Valget udskrives

Deadline for opstilling
som kandidat og
registrering af stillere

Valget annonceres
på foreningens hjemmeside, sociale medier og
via et eller flere nationale
dagblade.

Alle kandidat-erklæringer
og stillere skal være
registreret i foreningens
valgsystem senest
kl. 23:59.

Derudover sender
foreningen et brev til
alle stemmeberretiget
via e-Boks.

Den 5. februar offentliggør foreningen en liste
over alle kandidater, som
er på valg.

15. marts
kl. 12:00
Sidste frist for tilmelding
til valgmøde og
afgivelse af fuldmagt

Hvis du vil stemme til
foreningens valg, skal
du deltage på valgmødet,
som du tilmelder dig
til via foreningens valgsystem.

16. marts 18. marts:
Valg i
valgområde III
(Fyn)

Valg i
valgområde VII
(Nordjylland)

Den 16. og 18. marts afholdes der
valg i hhv. Fyn og Nordjylland.
Valgresultatet vil blive offentliggjort på aftenen og efterfølgende
lagt på foreningens hjemmeside.

Hvis du ikke kan deltage,
men stadig vil afgive
stemme, kan du give
fuldmagt til en du kender,
som deltager.

Vi gør opmærksom på, at dette kandidatkit ikke er fyldestgørende for al information og regler vedr. valget.
Du altid kan altid læse mere om valget til repræsentantskabet
i Forenet Kredit på vores hjemmeside forenetkredit.dk/valg
eller i foreningens valgregulativ.
Du er selvfølgelig også altid velkommen til at kontakte os på
valg2021@forenetkredit.dk
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