Vejledning til ny procedure til den ordinære generalforsamling
Grundet de nye postregler er det ikke længere muligt at modtage tilmeldinger og efterfølgende sende adgangskort til
generalforsamlingen rettidigt, hvorfor proceduren er ændret, bl.a. sendes adgangskort elektronisk.

Tilmelding til generalforsamling
Ønsker du at deltage på generalforsamlingen, skal adgangskort bestilles via medlemsportalen.

Sådan bestiller du adgangskort til generalforsamlingen:
•
Log på medlemsportalen her på hjemmesiden med NemID eller brugernavn og adgangskode.
•

Klik på menuen ’Generalforsamling’.

•

Klik på undermenuen ’Adgangskort’.

•

Angiv ledsagerens navn, hvis tilmelding med ledsager ønskes.

•

Vælg modtagelse af adgangskort: (Kan også udskrives/downloades fra portalen)

•

E-mail: Adgangskort fremsendes elektronisk til den anførte e-mailadresse.

•

Afhentning på generalforsamling: Kræver fremvisning af gyldig ID.

•

Klik ’Bestil adgangskort’.

Elektronisk adgangskort
Som noget nyt vil adgangskort blive sendt ud elektronisk via e-mail til den e-mailadresse, der er angivet i medlemsportalen ved
tilmeldingen. Adgangskortet skal medbringes til generalforsamlingen enten elektronisk på din smartphone/tablet eller udskrevet.
Stemmekort udleveres på generalforsamlingen ved fremvisning af adgangskort.

Telefonisk tilmelding
Er det ikke muligt at tilmelde sig via medlemsportalen kan tilmelding ske ved henvendelse til Maria L. Lemming, Invest Administration A/S, via e-mail mll@invest-administration.dk eller på tlf. 3814 6621, hvorefter adgangskort afhentes på generalforsamlingen.

Registrering af e-mailadresse
Vi anbefaler derfor, at du registrerer din e-mailadresse på medlemsportalen, så du kan modtage vigtig investorinformation om
indkaldelse til generalforsamling samt elektronisk adgangskort, sendt direkte til din indbakke.
Sådan registrerer du din e-mailadresse:
•

Log på medlemsportalen her på hjemmeside med NemID eller brugernavn og adgangskode.

•

Klik på menuen ’Medlemsoplysninger’.

•

Klik på undermenuen ’Navneoplysninger’.

•

Indtast din e-mailadresse i felterne ‘E-mail’ og ‘Gentag e-mail’.

•

Klik herefter på ‘Opdater’. Du vil nu modtage en bekræftelsesmail i din indbakke.

Afgivelse af fuldmagt
Du kan afgive fuldmagt til generalforsamlingen via medlemsportalen under menuen ’Generalforsamling’ eller ved at sende vedlagte
fuldmagtsblanket i udfyldt og underskrevet stand til Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte, via e-mail til
gf@computershare.dk eller pr. fax til 4546 0998.

