Hvordan kan IR være med til at sikre en god
generalforsamling?
Flemming Ole Nielsen, Investor Relations og Pernille Bregendahl, Group Legal

DSV’s generalforsamling og aktionærer – kort fortalt

• Generalforsamling afholdes i Hedehusene.
• Ca. 200 aktionærer deltager (3,4 %).
• Repræsenteret kapital var 33 % i 2017 (inklusiv fuldmagter).
• Mulighed for elektronisk kommunikation med aktionærerne blev indført i vedtægterne i 2011.
• Traditionel generalforsamling på dansk og uden live streaming.
• Siden 2016 udgives den komplette årsrapport alene på engelsk. Der udarbejdes et uddrag på dansk.
• Let anretning serveres inden generalforsamling.

Aktionærer

• + 40.000 aktionærer.
• Ingen storaktionær og et meget fragmenteret ejerskab.
• Ejerskabet er fordelt på 1/3 dansk og 2/3 udenlandsk med USA som største repræsentant blandt de
udenlandske.
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Håndtering og dialog med proxy advisors
ISS, Glass Lewis, PIRC etc.
ISS
• Vi anser ISS for at være dem, som har den største indflydelse, hvorfor vi sørger for have et godt
kendskab til deres anbefalinger.
• Hvis vi har punkter til dagsordenen, som vi forudser kan give “støj”, vil vi proaktivt henvende os til ISS,
for at undgå misforståelser (matias.lindholm@issgovernance.com).
• Vi anbefaler at række ud i god tid – ISS er en travl spiller i generalforsamlingssæsonen.

• ISS sender typisk et udkast af deres anbefalinger lige op til GF – svarfristen er 24 timer.
Andre
• Glass Lewis deler ikke deres rapport med os, - og vi køber den ikke. I år blev den frigivet efter vores
GF.

• PIRC deler deres rapport med os, og den er i et videre omfang radikal – de stemte imod eller afstod fra
at stemme på flere forslag. Det er dog vores opfattelse, at PIRC nyder lille indflydelse, hvorfor vi intet
aktivt foretager os i forhold til deres rapport.
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Vores to-do liste

• Vi vil undersøge hvorledes, at vi kan forbedre vores e-mail% (aktionærer som har registreret sig i vores
aktieportal til at modtage e-mail fra os).
• Hvad vi kan gøre for at undgå, at så mange af vores fuldmagter erklæres ugyldige (i 2017 var det ca.
1/3 af alle registrerede fuldmagter).

• Vores årsrapport udgives på engelsk, hvilket har resulteret i enkelte klager fra den ”traditionelle”
generalforsamlingsdeltager. Vi vil derfor sørge for, at et dansk uddrag foreligger samtidig med, at
årsrapporten frigives.
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