
 
 

Bemærk, at hverken Novo Nordisk A/S eller Computershare A/S er ansvarlige for eventuelle forsinkelser ved fremsendelsen. Denne blanket skal være Computershare A/S i 
hænde senest fredag den 19. marts 2021 kl. 23.59 - dog senest onsdag den 24. marts 2021 kl. 12.00 ved afgivelse af brevstemme - enten pr. e-mail til gf@computershare.dk 
eller ved at returnere blanketten til Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby. 

 

 
Navn og adresse: __________________________________ 
 
________________________________________________ 
 
________________________________________________ 
 
VP-kontonummer: __________________________________ 

 
 
Denne blanket returneres til: 
Computershare A/S 
Lottenborgvej 26 D, 1. sal 
2800 Kgs. Lyngby 
Email: gf@computershare.dk 

 

NB! VP-kontonummer 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, kan du rette henvendelse til dit pengeinstitut. 

 

 
Novo Nordisk A/S’ ordinære generalforsamling afholdes torsdag den 25. marts 2021 kl. 14.00 

 

Grundet COVID-19 afholdes generalforsamlingen fuldt elektronisk, og vore aktionærer har derfor ikke mulighed for at deltage fysisk. I 
stedet opfordrer vi aktionærerne til at udøve deres rettigheder ved at deltage virtuelt via LUMI AGM-applikationen eller afgive 
fuldmagt eller brevstemme før generalforsamlingen. 
 
Anmodning om adgangskort 
 

Anmodning om adgangskort kan ske elektronisk via aktionærportalen på www.novonordisk.com/investors/investor-portal-and-

SHARE-magazine.html ved anvendelse af NemID eller depotnummer og adgangskode eller ved at udfylde og returnere denne blanket. 

Hvis du sender din anmodning om adgangskort elektronisk, modtager du øjeblikkeligt en bekræftelse på din tilmelding. Anmodning 

om adgangskort skal være Computershare A/S i hænde senest fredag den 19. marts 2021 kl. 23.59. 

 

Bemærk venligst, at bestilte adgangskort ikke længere bliver fremsendt med brevpost.  

 

 

 Email:   

 (benyt venligst blokbogstaver) 

 

SÆT KRYDS: 

 

 Jeg ønsker at deltage virtuelt i generalforsamlingen via LUMI AGM-applikationen og bestiller hermed adgangskort 

 

 Jeg ønsker samtidig at bestille adgangskort til, at en ledsager/rådgiver deltager virtuelt i generalforsamlingen via LUMI AGM-

applikationen 

   

 Ledsagers/rådgivers navn:   

 (Benyt venligst blokbogstaver) 

 

 

 
    
 Dato Underskrift 

 

 

 

Afgivelse af fuldmagt eller brevstemme 
Fuldmagt og brevstemmer kan afgives elektronisk via aktionærportalen på www.novonordisk.com/AGM ved anvendelse af NemID 
eller depotnummer og adgangskode eller ved at udfylde og returnere fuldmagts-/brevstemmeblanketten. Seneste frist for afgivelse 
af fuldmagt er fredag den 19. marts 2021 kl. 23.59. Seneste frist for afgivelse af brevstemme er onsdag den 24. marts 2021 kl. 12.00. 
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