
 

Bemærk at DecideAct A/S og Computershare A/S ikke er ansvarlige for eventuel forsinkelse ved fremsendelse af blanketten.  

DecideAct A/S’s ordinære generalforsamling  

Mandag den 31. maj 2021 kl. 15.00, Østre Kajgade 3, DK-3730 Nexø 

 

  _______ Navn og adresse: _________________________________________________ 

 

 _______________________________________________________________ 

 

 _______________________________________________________________  

 

VP-kontonummer: ________________________________________________ 

 

Denne blanket sendes til: 
 
Computershare A/S 
Lottenborgvej 26 D 
2800 Kgs. Lyngby 
Danmark  
e-mail: gf@computershare.dk 

 

NB! 

VP-kontonummeret SKAL angives for at kunne identificere dig som aktionær. 

VP-kontonummeret er som hovedregel det samme som dit depotnummer. I visse tilfælde består VP-kontonummeret af 

dit depotnummer plus foranstillet identifikationsnummer på dit pengeinstitut. Er du i tvivl, bedes du kontakte din 

depotbank. 

 

 

Bestilling af adgangskort 

Adgangskort kan bestilles via DecideActs Aktionærportal ved at klikke her ELLER ved at udfylde og indsende denne 

blanket, så den er modtaget af Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 2800 Kgs. Lyngby, enten pr. e-mail til 

gf@computershare.dk eller pr. brev senest fredag 28. maj 2021. 

 

Bemærk venligst, at bestilte adgangskort ikke længere vil blive fremsendt med brevpost. Adgangskort, som er 

bestilt uden angivelse af e-mail, kan afhentes ved indgangen til det sted, hvor generalforsamlingen afholdes 

mod fremvisning af gyldigt ID. 

 

SÆT VENLIGST KRYDS: 

 

 Jeg ønsker at deltage i den ordinære generalforsamling og bestiller hermed adgangskort. 

 

 Jeg ønsker samtidig at bestille adgangskort til en ledsager/rådgiver. 

 

 Navn:  _________________________________________________________________________ 

                                                              (Benyt venligst blokbogstaver) 

 

 

 

Afgivelse af fuldmagt eller brevstemme: 

 

Hvis du ikke ønsker eller er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, har du mulighed for enten at brevstemme eller 

at afgive fuldmagt. Afgivelse af fuldmagt eller brevstemme kan ske elektronisk via DecideActs Aktionærportal ved at klikke 

her eller ved at udskrive fuldmagts- og brevstemmeblanketten, der er tilgængelig på www.decideact.net/investor-

relations, og udfylde og indsende den til Computershare A/S enten pr. e-mail til gf@computershare.dk eller pr. brev. 

Fuldmagt og brevstemme skal være modtaget senest fredag 28. maj 2021.  

 

 

 

 

 

    

Dato                                    Aktionærs underskrift 
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