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Ansvarsfraskrivelse
Selskabet fraskriver sig ansvaret for materielle og immaterielle tab der måtte opstå som følge af deltagelse i
den elektroniske generalforsamling.

Systemkrav
For at deltage i Elektronisk Generalforsamling skal du have adgang til en PC eller Mac som opfylder
følgende krav:
• SKÆRMOPLØSNING: Spørgsmålsforum og den elektroniske generalforsamling er designet til en
skærmopløsning på mindst 1024 x 768 pixels. Kan dit browservindue ikke vise hele siden vil du se
en scrollbar.
•
•
•
•

INTERNET BROWSER: Microsoft Windows: Internet Explorer 9.0. eller 11 Apple Mac OS: Firefox,
Safari.
INTERNETFORBINDELSE: Mindst 128 kbit/s, men vi anbefaler en forbindelse på 2 mbit/s.
ADGANGSKODER: Login til InvestorPortalen ved anvendelse af NemID, eller VP-ID (tilgængelig via
Internet Explorer og FireFox). Bemærk, at adgangskoder til oprettelse af en VP-ID modtages ca. 3
hverdage efter bestilling hos VP INVESTOR SERVICES.

Bemærk, at Firewall sikkerhedsindstillinger kan forhindre adgang til elektronisk generalforsamling. Det er
deltagers eget ansvar at sikre, at der har adgang (kontakt egen systemadministrator).

Formål
Denne vejledning er beregnet på at hjælpe investorer og fuldmagtshavere til at komme hurtigt i gang med
den elektroniske generalforsamling.

Etikette ved indlæg
Den elektroniske mødeform er beregnet på at give investorerne mulighed for at debattere med ledelsen før
og under generalforsamlingen. Dette betyder, at når du skriver indlæg skal du sikre, at de er relevante for
generalforsamlingen, jf. de anførte emner i Spørgefasen.
Tonen i indlæg bedes være præcis, lødig og imødekommende og give mulighed for ordentlige svar.

Overblik
Som investor vil du opleve at generalforsamlingen består af to faser. Spørgefasen og mødefasen. Mellem
disse to faser ligger administrationsfasen, som anvendes til forberedelse af generalforsamlingen.

Nedenfor beskrives, hvordan skærmen ser ud ved de forskellige aktiviteter.

Log på
For at kunne få adgang til systemet, skal du være navnenoteret investor i selskabet/foreningen eller have
fået fuldmagt af en investor.
 Du logger nu på selskabets/foreningens hjemmeside og finder InvestorPortalen. Du kan enten logge
på via din NemID (samme metode som du evt. bruger til din netbank), eller du kan vælge at logge
på via et VP-ID som er udstedt af VP.

Hvis du behøver et VP-ID, kan du kontakte VP INVESTOR SERVICES på tlf. 4358 8866 eller e-mail
vpinvestor@vp.dk.



Dette giver adgang til Investorportalen, illustreret herunder for investor ”VP SERVICES A/S”. Klik på
linket ”Elektronisk generalforsamling”.



Dette giver følgende skærmbillede og du skal klikke på mødelinket ”Gå til elektronisk
generalforsamling …”.



Herefter bliver du placeret på skærmbilledet for Spørgefasen, hvis du logger på i dagene før
generalforsamlingen starter. Hvis du gør det på selve dagen eller de efterfølgende dage, bliver du
placeret på skærmbilledet for mødefasen. Mere om faserne i de følgende afsnit.

Spørgefasen
Spørgefasen er et blog-baseret debatforum, hvor investorer har mulighed for at komme med indlæg og
spørgsmål til de anførte emneområder, overfor selskabet/foreningen, i en defineret tidsperiode.
Spørgefasen forløber over den annoncerede spørgeperiode. Når du indenfor spørgeperioden logger på
generalforsamlingen, får du automatisk spørgefasen. Når perioden er overstået lukker spørgefasen for nye
indlæg, men du kan stadig se debatindlæggene efter udløbet af perioden.

Forklaring til de i billedet påførte henvisninger 1-11:
1. Deltag i generalforsamlingen. Klik her for at deltage og komme ind ”i salen”.
Generalforsamlingsbilledet (mødefasen) åbner i et nyt web-browser vindue.
2. Hjælpefunktion. Ved klik her vises tekster, der beskriver systemets generelle opbygning.
3. Dagsorden. Viser kort i kort tekst den dagsorden som anvendes på generalforsamlingen.
Eksempel:

4. Liste over emner i spørgefasen. Her vises de emner, som det er muligt at oprette indlæg til.
Emnerne oprettes af selskabet/foreningen. Du kan ikke selv oprette nye emner, blot indlæg til de
allerede definerede emner.
5. InvestorPortalen. Klik på dette link for at forlade spørgefasen og gå til forsiden på InvestorPortalen.
6. Log af. Herved forlader du spørgefasen. Du kan til enhver tid i den periode, hvor spørgefasen er
aktiv gå tilbage til spørgefasen og deltage i debatten
7. Kapital og stemmeoplysninger. Viser hvilken kapital og hvor mange stemmer du repræsenterer, før
evt. stemmeretsbegrænsning indregnes.

Stil spørgsmål
Når du ønsker at skrive et indlæg, skal du klikke på et emne. Dette giver ”Stil spørgsmål” boksen, se billedet
ovenfor under (8).
8. Indlægsområde. Her vises indlæg og svar. Som udgangspunkt vises de seneste 5 indlæg/spørgsmål
med aktivitet.
Eksempel: Emnet ”Bestyrelsens beretning og årsrapport” er blevet valgt ved at klikke på
det emne under (4) ovenfor. Det giver følgende skærmbillede for indlægsområdet.
Forklaringer følger nedenunder (A-I).

A. Detaljer omkring emnet. Uddybende beskrivelse omkring det valgte emne.
B. Overskrift. Emnets overskrift som svarer til det valgte emne under (4) ovenfor.
C. Stil spørgsmål. Når du klikker på denne, kommer der en spørgsmålsboks på skærmen. Du
har følgende muligheder:
 Overskrift er den som står i det grå felt. Feltet kan indeholde 20 karakterer.
 Din tekst er den som udgør brødteksten. Du behøver ikke ”underskrive” dit indlæg,
da dit navn automatisk angives som forfatter.
 ”Opret indlæg” sender dit indlæg ind til forum.
 ”Fortryd” lukker redigeringsvinduet uden at sende indlægget til forum.

D. Mulighed for sortering af indlæg. Sorterer indlæg efter hhv. indlægstidspunkt eller
aktivitetstidspunkt. Du vælger mulighederne ved at klikke på følgende:
 ”Alle spørgsmål” sorterer indlæggene efter indlæggets dato- og tidsstempel.


”Seneste aktivitet” sorterer indlæggene efter seneste aktivitets dato- og
tidsstempel. Dette betyder at hvis et ”gammelt” indlæg har fået et svar for et
øjeblik siden, vil svarets tidsstempel bestemme placeringen.

E. Indlæggets identifikationsstempel. Indeholder forfatter til indlægget, indlægsnummer (her
2) fra samme forfatter, samt indlægsoverskrift.
F. Indlægstekst.
G. Indlæggets dato- og tidsstempel.
H. Seneste indlægs dato- og tidsstempel. Gælder for det svar som selskabet/foreningen giver
på indlægget.
I. Vis svar. Klik her for at se det svar som selskabet/foreningen giver på indlægget.

I. Skjul svar. Folder svaret sammen igen, så kun det originale indlæg vises.
II. Svarets forfatter. Viser hvem der har besvaret indlægget.
III.
Nummer på svar. Vises som [investors indlæg nummer].[svar nummer], her 2.1
som betyder at, for spørgsmål nummer 2 fra denne investor er dette svar nummer
1.
IV.
Dato- og tidsstempling af svar.
V.
Svartekst.

Tilmelding til generalforsamlingen
Mødetilmelding. Klik her for at tilmelde dig. Du skal tilmelde dig for at kunne deltage i mødefasen.

Download materiale. I vinduet angives dokumenttype, dokumentnavn og et nummer i højre side, som
henviser til det eventuelt tilhørende dagsordenspunkt.
Eksempel: I udsnittet herunder, er PDF dokumentet ’Årsrapport 2010’ tilknyttet dagsordenspunktet
”2”, som er ”Årsrapporten herunder anvendelse af provenue til godkendelse”.

Afgiv fuldmagt
Klik på ”Fuldmagt” for at åbne InvestorPortalen, hvor det er muligt at afgive fuldmagt til tredjemand
eller til bestyrelsen. Herved får du følgende skærmbillede:

A. Møde hvor fuldmagt skal gives. Ofte vil der kun være ét møde tilgængeligt.
B. Fuldmagtstype. Kan være til bestyrelsen eller til tredjemand, dvs. en anden investor, som ved
deltagelse på generalforsamlingen kan stemme med fuldmagten. Fuldmagten kan ikke gives videre af
den person som har modtaget fuldmagten.
C. Næste. Går videre afhængigt af om der er valgt en bestyrelsesfuldmagt eller en tredjemandsfuldmagt.
Først skal relevante informationer gives, se 1.3.1 Opret fuldmagt nedenfor.

Opret fuldmagt
Hvis der ovenfor under (B) er valgt fuldmagt til bestyrelsen, oprettes denne således:

1

2
3
1. Brugeraccept. Skal udfyldes.
2. Videre leder dig videre til en side, hvor du skal bekræfte afgivelsen ved på ny at anvende NemID
eller VP-ID til at identificere dig (dvs. at NemID/VP-ID her anvendes som din digitale signatur).
3. Information vedr. fuldmagtsafgivelsen. Dette omhandler bl.a. hvordan en fuldmagt kan
tilbagekaldes.

Hvis der ovenfor under (B) er valgt fuldmagt til tredjemand, oprettes denne således:

1

2
3

4

5

1. Persondetaljer på tredjemand. Alle *-markerede felter er nødvendige at udfylde. Du skal ikke indtaste
dine egne detaljer her, men navn og adresse på den person du ønsker at give fuldmagt til, kaldet
tredjemand.
2. Brugernavn og e-mailadresse. Her skal du efter eget valg skrive et brugernavn på tredjemand og en emailadresse på tredjemand. Disse oplysninger anvendes af systemet til automatisk at knytte
stemmerne i fuldmagten til tredjemand.
3. Brugeraccept. Skal udfyldes.
4. Videre. Leder dig videre til en side, hvor du skal bekræfte afgivelsen ved på ny at anvende NemID eller
VP-ID til at identificere dig (dvs. at NemID/VP-ID her anvendes som din digitale signatur).
5. Information vedr. fuldmagtsafgivelsen. Dette omhandler bl.a. hvordan en fuldmagt kan tilbagekaldes.

Bemærk følgende:
Når du afgiver en fuldmagt til tredjemand, skal du være sikker på modtagerens e-mail, navn og adresse, da
VP INVESTOR SERVICES efterfølgende knytter dine stemmer til modtageren i systemet. Hvis du er i tvivl,
kontakt da VP INVESTOR SERVICES på tlf. 4358 8866 eller e-mail vpinvestor@vp.dk.
For at sikre at din fuldmagt kun kan udnyttes af den rette modtager, skal såvel du som systemet forsyne
modtager med login informationer. Det foregår sådan her:
a. systemet sender automatisk en mail til modtager med detaljer omkring generalforsamlingen, samt
en VP-kode (adgangskode).
b. du skal som fuldmagtsgiver informere modtageren om den VP-ID (det brugernavn) du oprettede
under (2) ovenfor.
Dette vil gøre modtageren i stand til at deltage på generalforsamlingen i dit sted. Såfremt modtageren også
selv er investor i selskabet/foreningen, knytter VP INVESTOR SERVICES stemmerne i fuldmagten til
modtagerens egne stemmer, således at afgivelse af stemmer i generalforsamlingen er let og problemfrit.
Dernæst skal du som fuldmagtsafgiver bekræfte for afgivelsen ved at indtaste brugernavn password, se
nedenfor hvor investor er logget på med VP-ID. Hvis du er logget på med NemID, vil nedenstående vise et
NemID bekræftelsesbillede.




Brugernavn og kodeord. Er identisk med dem du anvendte ved tilgang til generalforsamlingen.
Godkend. Afgiver din fuldmagt.

Mødefasen – den elektroniske generalforsamling
Mødefasen svarer til den igangsatte generalforsamling, hvor du sidder ”i salen” og kan deltage med indlæg
”fra talerstolen”, deltage i afstemninger, se præsentationer, o.l.
Der er adgang til mødefasen (generalforsamlingen) når spørgefasen er igangsat. Der vil dog først være
aktiviteter i mødefasen fra det tidspunkt, hvor generalforsamlingen starter. Dette betyder også, at når du
logger ind på dagen for generalforsamlingen, får du automatisk adgang til generalforsamlingen. Når
generalforsamlingen er afsluttet, vil den fortsat være tilgængelig som arkiv, indtil virksomheden vælger helt
at lukke adgangen.

Forklaring
1. Spørgefase. Hvis spørgefasen er i gang, kan der kommenteres og stilles spørgsmål. Når spørgefasen
er afsluttet, kan brugere fortsat klikke ind i Spørgefasen, for at se diskussionen fra Spørgefasen.
2. Hjælpefunktion. Denne beskriver systemets generelle opbygning. Relevant hjælp er tilgængelig
forskellige steder hvor der vises en PIL+? ved en overskrift Klik på symbolet med PIL+? for at få vist
hjælpen.
3. Dagsorden. Klik på de enkelte punkter for at se tilhørende beskeder og handlinger på ”Scenen” (se
beskrivelse under (6)). Det dagsordenspunkt, der er under behandling er markeret med en pil.

Dirigenten åbner og lukker hvert dagsordenspunkt i løbet af generalforsamlingen, og kan til hvert
punkt have tilknyttet afstemninger og præsentationer.
Eksempel:

4. Seneste dirigenthandling/ -besked. Her vises seneste systembesked eller dirigenthandling. Det kan
f.eks. være at dagsordenspunkter skifter, at talerrække åbner/lukker, at en afstemning går i gang
eller at en præsentation er aktiveret.
5. Log af. Herved forlader du generalforsamlingen og din kapital og dine stemmer tæller ikke længere
med ved afstemninger. Du kan logge på igen og deltage, ganske som hvis du på en fysisk
generalforsamling gik ind igen. Hvis du har afgivet fuldmagt på forhånd eller giver fuldmagt, når du
logger af, vil dine stemmer fortsat indgå i afstemninger via fuldmægtigens deltagelse i
afstemninger. For mere information omkring fuldmagter, se afsnit 7.3, under beskrivelsen af
Spørgefasen.
6. Scenen. Her vises indlæg og svar, afstemningsresultater og systembeskeder. Da mængden af
aktivitet hurtigt vil fylde mere end skærmbilledet, skal du bruge den lodrette scroll-bar vist
nedenunder til at bevæge dig op og ned i materialet. Bemærk at scroll-bar skal være helt nede for
at du kan være sikker på at få de seneste aktiviteter på skærmen.
Eksempel: som vist herunder bliver alle elementer på Scenen nummereret og tidsstemplet så det er
let at finde de rigtige spørgsmål til de rigtige svar, samt kommentere tidligere handlinger og indlæg.

7. Kapital og stemmeoplysninger. Viser hvilken kapital og hvor mange stemmer du repræsenterer.
8. Talerliste. For hvert dagsordenspunkt kan dirigenten vælge at åbne for talerlisten. Herved kan hver
deltager komme med et indlæg ad gangen, og listen viser i hvilken rækkefølge de er indkommet.

Når indlægget er besvaret, vises indlæg og svar på Scenen og deltagerens navn forsvinder fra den
aktive talerliste. Den pågældende deltager kan nu komme med et nyt indlæg. Bemærk at dirigenten
udover håndteringen har følgende muligheder for at sikre et godt mødeforløb og sikre, at få
deltagere ikke på urimeligt måde forstyrrer forløbet:
a. Gult kort. Investor afskæres fra at komme med flere indlæg til dagsordenspunktet, men kan
fortsætte med at deltage i en evt. afstemning vedr. det aktuelle dagsordenspunkt.
b. Rødt kort. Investor afskæres fra at komme med flere indlæg på generalforsamlingen, men
kan dog deltage i evt. afstemninger, der måtte blive gennemført på generalforsamlingen.
Det understreges, at gule og røde kort vises på Scenen, så alle deltagere kan se hvem der er blevet
advaret/udelukket.
Når indlæg besvares markeres de med en pil, som vist nedenfor.

Når dirigenten lukker talerlisten, kan der ikke komme nye indlæg til dagsordenspunktet. Indlæg der
allerede er på talerlisten, besvares stadig.

9. Download materiale. I vinduet angives dokumenttype, dokumentnavn og et nummer i højre side,
som henviser til et eventuelt tilhørende dagsordenspunkt.

10. Fremmødetotal. Viser hvor mange stemmer der er repræsenteret på generalforsamlingen. Tallet
ændrer sig i takt med, at investorer logger på eller af. Klik på ”Fremmøde – detaljer” for en
uddybende rapport, der er identisk med den, som også dirigenten har til rådighed.
11. Præsentations-/ afstemningsområde. Når dirigenten aktiverer en præsentation eller en
afstemning, skydes spørgefeltet nedad så der bliver plads til et video-/afstemningsvindue. Når

ingen præsentationer eller afstemninger er aktive, flytter spørgefeltet tilbage til sin oprindelige
plads. Dette er gjort for at sikre mest muligt overskuelighed på siden.

Når videovinduet ikke er aktivt

Når videovinduet er aktivt

Spørgefelt
12. Spørgefelt. Når talerlisten er åben kan indlæg indtastes her. Bemærk, at der maksimalt kan
anvendes 600 karakterer, dvs. bogstaver, tal mv. Når indlægget skrevet, har du følgende
muligheder:
a. Send (til talerlisten/køen). Dette placerer indlægget i ledelsens/dirigentens indbakke til
besvarelse og kan ikke ses af andre før det bliver offentliggjort. Du kan kun indsende ét
indlæg ad gangen.
b. Slet tekst. Rydder al tekst i indlægsfeltet, for at gøre plads til en anden tekst.
c. Slet mig fra talerliste/kø. Sletter dit indlæg fra talerlisten. Dette forudsætter, at du allerede
har sendt et indlæg til talerlisten/køen (10)). Såfremt dit indlæg allerede er blevet besvaret
eller er i gang med at blive besvaret, kan det ikke slettes.

Eksempel: Når talerlisten er åben, er ”send” knappen aktiv, dvs. sort. For at skrive et
indlæg, klikkes i det store felt som skifter til hvidt.

Når talerlisten er lukket, er ”send” knappen ikke aktiv, dvs. grå.

13. Seneste indlæg. Dette felt viser det indlæg du netop har sendt til talerlisten. Du kan sagtens skrive
på et indlæg, mens du venter på at det aktive indlæg bliver besvaret eller på at talerlisten åbner.

Afstemning
En afstemning kan opsættes og igangsættes af dirigenten i mødefasen. Afstemninger foregår i en periode
fastlagt af selskabet/foreningen, og investor skal afgive sin stemme i det tidsrum. Afgivne stemmer kan ikke
annulleres. Afstemningsresultatet vises efterfølgende på Scenen. En typisk afstemning er illustreret
nedenfor.
Når en afstemning begynder vises dette billede under Scenen.

Forklaring

1. Overskrift. Titel på afstemning.
2. Beskrivelse. Beskrivelse af afstemningens emne.
3. Stemmemuligheder. Kan være en for/imod afstemning eller en kandidatafstemning med flere
muligheder. Svarer til at afgive et kryds på en stemmeseddel ved en traditionel afstemning eller
aflevere en blank stemmeseddel. Hvis du ikke foretager dig noget, bliver dit stemmeantal
registreret som ”Ej benyttede stemmer”.
4. Stemmeafgivelse. Klik her for at afgive din stemme. Svarer til at lægge stemmesedlen i
stemmeboksen på generalforsamlingen. Din stemme er ikke afgivet før du har trykket Afgiv
stemme. Som kvittering for deltagelse i afstemningen vises følgende skærmbillede.

5. Tidsmåler. Viser hvor lang tid der er tilbage af afstemningen. Nedenunder er vist, hvor lang
tid du i alt har til at afgive din stemme i.
6. Egne stemmer. Viser hvor mange stemmer dine egne aktier giver dig.
7. Fuldmagtsstemmer. Viser hvor mange yderligere stemmer du har fået som tredjemandsfuldmagt.
Når afstemningen er færdig, tæller systemet automatisk stemmerne sammen og viser resultatet på Scenen,
som illustreret nedenfor.

