
 
 

Novo Nordisk A/S 2021 Ordinær Generalforsamling 
Behandling af persondata 

 
1. Formål 

I forbindelse med Novo Nordisk A/S ordinære generalforsamling 2021, indsamler, lagrer og 
behandler vi persondata. Nedenfor finder du en beskrivelse af de informationer vi muligvis 
indsamler, lagrer og behandler sammen med en beskrivelse af formål og det juridiske grundlag 
herfor. 
Vi henviser endvidere til vores privatlivs og cookie politik, som er tilgængelig på Novo Nordisk 
A/S’ hjemmside: https://www.novonordisk.com/data-privacy-and-user-rights.html  
 

2. Hvem er vi? 

Det selskab, som er ansvarlig for behandlingen af dine persondata, er:  
Novo Nordisk A/S  
Novo Allé 1, DK-2800 Bagsværd, Denmark  
CVR nummer: 24256790  
Email: privacy@novonordisk.com  
Tel: +45 4444 8888 
(“Novo Nordisk” eller “Selskabet”) 

Du er altid velkommen til at kontakte Novo Nordisk A/S eller Novo Nordisk’s 
persondataansvarlige (Data Privacy Officer) på privacy@novonordisk.com med spørgsmål eller i 
anliggender vedrørende hvordan vi behandler dine persondata. 
Novo Nordisk A/S is data controller and is therefore responsible for your personal data as well 
as for ensuring legitimate and correct data processing. 
 

3. Data, purposes and legal basis for processing 

Vi indsamler, lagrer og behandler persondata om aktionærer og visse andre personer, som 
tilmelder sig eller deltager i generalforsamlingen. Dette sker i forskellige henseender som 
følger: 

a. Indkaldelsen til generalformsalingen: 
Novo Nordisk offentliggør og udsender indkaldelse til generalforsamling til 
offentligheden og til aktionærer baseret på oplysninger om navn, adresse, email 
adresse som fremgår I vores ejerbog med formål at indkalde til generalforsamling og 
invitere aktionærer til at deltage i generalforsamlingen i overensstemmelse med de 
relevante juridiske krav og for at muliggøre aktionærers udøvelse af deres 
aktionærrettigheder på generalforsamlingen. 
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Indkaldelsen inklusive dagsorden og fuldstændige forslag samt visse bilag hertil (for 
eksempel men ikke udelukkende fuldmagtsblanketter og brevstemmeblanketter), 
publiceres som selskabsmeddelelse gennem Nasdaq Copenhagen, på Novo Nordisk’s 
hjemmeside, de udsendes med e-mail til aktionærer der har anmodet herom og vil 
forblive offentligt tilgængelige på vores hjemmeside i 10 år. Desuden kan Novo Nordisk 
lagre, så længe det er nødvendigt, indkaldelsen, dagsorden og de fuldstændige forslag 
samt bilag hertil med formål at beskytte og forfølge Novo Nordisk’s og aktionæernes 
interesser. 
 

b. Tilmelding til deltagelse og udpegning af fuldmægtig: 
Når aktionærer tilmelder sig deltagelse (uanset om det matte være i forbindelse med 
virtuel eller personlig deltagelse), med eller uden ledsager/rådgiver, samt når 
aktionærer udpeger en fuldmægtig, så indsamler og behandler Selskabet persondata 
om aktionæren, ledsageren/rådgiveren og fuldmægtigen.  
 
Dette indbefatter navn, adresse og e-mail adresse på aktionæren og ledsager/rådgiver, 
navn, adresse på fuldmægtigen og informationer om aktionærens aktiebeholdning i 
Selskabet. Adgangskort udstedt til aktionærer og ledsagere/rådgivere vil indeholde 
navn og adresse på ationæren og ledsager/rådgiver, henholdsvis. I forbindelse med 
registrering af tilmelding og faktisk deltagelse, vil Novo Nordisk behandle persondata 
om (i) aktionæren på basis af oplysninger registreret i ejerbogen og (ii) 
ledsager/rådgiver på basis af oplysninger reegistreret i tilmeldingssystemet for 
generalforsamlingen. Novo Nordisk indsamler og behandler disse persondata på 
grundlag af Novo Nordisk’s legitime interesse i at kunne kontrollere og verificere, at de 
relevante personer har adgang til at deltage og udøve deres rettigheder på 
generalforsamlingen samt i at føre fortegnelse over deltagere på generalforsamlingen. 
 
Informationer om tilmeldinger, faktisk deltagelse og fuldmagter kan lagres og tilgås af 
Selskabet så længe som formålet: Beskyttelse og forfølgelse af Selskabets og dets 
aktionærers interesser, gør det nødvendigt. 
 

c. Spørgsmål indsendt før generalforsamlingen 
Hvis aktionærer, rådgivere eller fuldmægtige stiller spørgsmål til Selskabets bestyrelse 
eller ledelse før generalforsamlingen, skal personer der indsender spørgsmål 
fremlægge dokumentation for at være aktionær eller rådgiver/fuldmægtig udpeget af 
en aktionær. I den forbindelse og med formal at Selskabet verificerer den pgl. persons 
rolle, vil persondata om aktionæren og rådgiveren/fuldmægtigen, såvidt relevant, blive 
indsamlet og behandlet for at understøtte Selskabets legitime interesse i at identificere 
aktionæren, rådgiveren/fuldmægtigen og facilitere retten til at stille spørgsmål. Hvis et 
spørgsmål besvares skriftligt, vil spørgsmålet, navnet på 
aktionæren/rådgiveren/fuldmægtigen som har fremsat blive fremlagt på 
generalforsamlingen. Desuden vil sprøgsmålet og Selskabets svar blive offentliggjort på 
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Selskabets hjemmeside, blive inkluderet i referatet af generalforsamlingen og vil blive 
udsendt gennem webcast af generalforsamlingen. 
 
Information om indsendte spørgsmål kan lagres og tilgås af Selskabet så længe som 
formålet: Beskyttelse og forfølgelse af Selskabets og dets aktionærers interesser, gør 
det nødvendigt. 
 

d. Indgivelse af forslag 
Hvis aktionærer, rådgivere eller fuldmægtige fremsætter anmodning om optagelse af 
specifikke temaer i dagsordenen for generalforsamlingen, skal personer der fremsætter 
sådan anmodning fremlægge dokumentation for at være aktionær eller 
rådgiver/fuldmægtig legitimt udpeget af en aktionær. I den forbindelse og med formål 
at Selskabet verificerer den pgl. persons rolle, vil persondata om aktionæren og 
rådgiveren/fuldmægtigen, såvidt relevant, indbefattende navn, adresse email adresse 
og aktiebeholdning blive indsamlet og behandlet for at understøtte Selskabets legitime 
interesse i at identificere aktionæren, rådgiveren/fuldmægtigen og bekræfte samt 
facilitere retten til at fremsætte temaer og forslag til optagelse i dagsordenen. 
 
Hvis anmodningen lever op til de gældende kriterier, vil forslaget, navnet på 
aktionæren/rådgiveren/fuldmægtigen som har fremsat den blive optaget i dagsordnen, 
i indkaldelsen, i fuldmagtsblanketter og brevstemmeblanket som efterfølgende 
offentliggøres i overensstemmelse med lovkrav og med Selskabets vedtægter. Tillige 
inkluderes disse oplysninger i referatet af generalforsamlingen og udsendes gennem 
webcast af generalforsamlingen. 
 

e. Opstilling til valg 
Personer, som stiller op til valg på generalforsamlingen skal fremlægge dokumentation 
for at være valgbare sammen med information om andre ledelseshverv. I den 
forbindelse og med formal at fastslå kandidatens identitet og valgbarhed, vil 
persondata om kandidaten indbefattende navn, personens andre ledelseshverv  blive 
indsamlet og behandlet for at undestøtte Selskabets legitime interesse i at have adgang 
til de oplysninger, som er nødvendige for efterfølgende registrering hos myndigheder, 
og i at overholde obligatoriske krav iht. dansk selskabsret. Såfremt kandidaten lever op 
til de gældende kriterier vil kandidatens navn og oplysninger og den pågældendes 
andre ledelseshverv blive inkluderet i dagsordenen og indkaldelsen og navnet vil blive 
optaget i blanketter til afgivelse af fuldmagt og brevstemme som efterfølgende 
publiceres som krævet i lovgivningen og i Selskabets vedtægter. Tillige inkluderes disse 
oplysninger i referatet af generalforsamlingen og udsendes gennem webcast af 
generalforsamlingen. 
 

f. Retten til at stille spørgsmål og ytre sig på generalforsamlingen 
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Personer, som stiller spørgsmål eller fremsætter ytringer eller som i øvrigt fremkommer 
med udsagn på generalforsamlingen, det være sig verbalt eller skriftligt, vil blive 
anmodet om at dokumentere sin status som aktionær, rådgiver eller fuldmægtig. I den 
forbindelse og med det formål at Selskabet verificerer denne status, vil 
personoplysninger inclusive navn, adresse og aktionærens/rådgiverens/fuldmægtigens 
aktiebeholdning, blive indsamlet og behandlet for at undestøtte Selskabets legitime 
interesse i at identificere aktionæren/rådgiveren/fuldmægtigen og verificere samt 
facilitere retten til at stille spørgsmål og fremsætte ytringer på generalforsamlingen. 
Disse informationer vil tillige blive optaget i referatet af generalforsamlingen og vil blive 
udsendt gennem webcast af generalforsamlingen. 
 

g. Afstemning 
Aktionærer, som afgiver stemme på generalforsamlingen, det være sig gennem 
fuldmagt (med eller uden instruks), ved brevstemme eller ved afgivelse af stemme 
gennem IT applikationen (LUMI AGM), som anvendes ved afstemning i realtid under 
generalforsamlingen, vil blive afkrævet personoplysninger såsom navn, adresse, VP 
kontonummer, tilmeldings-/deltagelseskoder sammen med tilkendegivelse af deres 
holdning (for/imod/undlad) til spørgsmål sat under afstemning. I den forbindelse vil 
Selskabet indsamle og behandle sådanne persondata for at understøtte Selskabets 
legitime interesse i at verificere gyldigheden og tilladeligheden af afgivne stemmer med 
henblik på at sikre fuld og korrekt optælling af stemmer, dokumentation for samme 
samt at undestøtte udstedelsen af bekræftelser på, at de afgivne stemmer er talt med 
og inkluderet i afstemningsresultaterne. Disse aktiviteter er obligatoriske iht. dansk 
selskabsret, og behandlingen af persondata sker derfor for at overholde lovkrav. 

Informationer om stemmeafgivelse kan lagres og tilgås af Selskabet, så længe som 
formålet: Beskyttelse og forfølgelse af Selskabets og dets aktionærers interesser, gør 
det nødvendigt. 

 
h. Webcast 

Selskabet udsender webcast af generalforsamlingen, live, på sin hjemmeside o gen 
optagelse forbliver offentlig tilgængelig, ”on demand”, i en periode på op til 18 måneder 
efter generalforsamlingen. Optagelsen vil inkludere lyd og billeder fra 
generalforsamlingens fysiske lokation, den vil vise dagsordenen (inclusive forslag fra 
aktionærer), evt. billedoptagelse af aktionærer/rådgivere/fuldmægtige som tager ordet 
og kan inkludere spørgsmål eller udsagn afgivet på skrift under generalforsamlingen 
inklusive identiteten på den person, som har afgivet samme. Således til persondata om 
aktionærer/rådgivere/fuldmægtige blive indsamlet og behandlet af Selskabet og det er 
ikke muligt for personer, der tager ordet eller afgiver skriftlige udsagn at fravælge 
sådan indsamling og behandling. Indsamlingen og behandlingen tjener Selskabets 
legitime interesse i at dokumentere forhandlingerne på generalforsamlingen og at stille 
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disse til rådighed for aktionærer og medier, som ikke har mulighed for at deltage i eller 
se live webcast af generalforsamlingen. 
 

i. Referat 
Selskabet vil dokumentere dagsorden, forslag, forhandlinger og beslutninger på 
generalforsamlingen i et skriftligt referat. Således vil forslag, ytringer og udsagn såvel 
verbal som skriftlige, samt identiten på de(n) aktionær(er) som har afgivet samme under 
eller til brug på generalforsamlingen blive optaget i referatet. Referat er lovkrævet I 
henhold til dansk selskabsret og behandling af de typer persondata, som er opremset 
under punkterne c, d, e, og f foretages derfor for at overholde lovkrav. Individer som 
har fremsat forslag kan ikke nægte eller modsætte sig, at deres identitet og/eller det 
fremsatte forslag optages i referatet. Referatet vil være og forblive tilgængeligt på 
Selskabets hjemmeside for aktionærer og offentligheden i 10 år efter 
generalforsamlingen. 
 
Referaterne kan lagres og tilgås af Selskabet, så længe som formålet: Beskyttelse og 
forfølgelse af Selskabets og dets aktionærers interesser, gør det nødvendigt, hvilket 
indebærer at referatet aldrig slettes. 

 
4. Den registreredes rettigheder 

Ifølge databeskyttelsesreglerne har du ret til indsigt, til at protestere mod behandling, 
til at dine oplysninger rettes og slettes og til at indskrænke behandlingen af dine 
persondata. For mere information om hvordan Novo Nordisk vil behandle dine 
persondata og for at udøve dine rettigheder, beder vi dig kontakte 
privacy@novonordisk.com 
 
Hvis du ønsker at klage over Novo Nordisk’s behandling af dine persondata, kan du 
kontakte Datatilsynet i Danmark. 
 

5. Overførlse af persondata til modtagere udenfor EU/EØS 
Med de formal, some r opremset under punkterne d, e, f, h og i, ovenfor, kan 
persondata blive overført til modtagere udenfor EU/EØS, f.eks. gennem live 
udsendelse/webcast, hvor information gøres tilgængelig for andre aktionærer eller hvor 
information gøres offentlig tilgængelig iht. nationale lovkrav. Sådan overførsel vil være 
baseret på fravigelser iht. Artikel 49 I Persondataforordningen, idet overførslen vil være 
nødvendig for udførelsen af en aftale mellem den registrerede og den dataansvarlige, 
jvf. Artikel 49(1)(b) og at sådan overførsel kan være nødvendig for indgåelse eller 
udførelse af en aftale indgået i den registreredes interesse, jvf.. Artikel 49(1)(c).  
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