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Hvilke erfaringer fik vi på generalforsamlingerne i 2017?
Udenlandske proxy votes
› Niveauet for den fremmødte
kapital repræsenteret ved proxy
fuldmagter har fundet et niveau
omkring de 25%.
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Godkendte/afviste proxy votes

› Flere udenlandske instrukser
godkendes.
› I 2015 var andelen af godkendte
instrukser på ca. 80%. I 2017 er
der tale om ca. 83%.
› Vi forventer, at
godkendelsesprocenten vil
fortsætte med at stige i de
kommende år.
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Hvilke tendenser ser vi for GF-sæsonen 2018?
Øget aktivt ejerskab
› Fokus på institutionelle investorer
Flere godkendte udenlandske proxyer
› SRD giver mulighed for bekræftelse af godkendte stemmer til
institutionelle
Virtuelle generalforsamlinger
› Yngre aktionærer møder ikke fysisk op til generalforsamlinger.

› Delvist virtuelle generalforsamlinger:
•

Både fysisk fremmøde og mulighed for virtuel deltagelse med
stemmeafgivelse, taler, indlæg etc. samt generalforsamlinger

› Virtuelle generalforsamlinger:
•

Helt virtuelle generalforsamlinger uden mulighed for fysisk fremmøde.

› Styrker det aktive ejerskab, da det skaber øgede muligheder
for deltagelse for internationale investorer
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Virtuelle generalforsamlinger
Webcast integration
› Aktionæren får adgang til webcasten via
en app
› Dette giver aktionæren mulighed for at
se og høre generalforsamlingen
› Aktionæren kan samtidig se eventuelle
slides, der vises
› Aktionæren har mulighed for at sende
spørgsmål via app’en
Spørgsmål & svar
› Aktionærerne bliver informeret, når
Q&A-sessionen åbner
› Her har aktionærerne mulighed for at
sende deres spørgsmål til dirigenten
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Virtuelle generalforsamlinger - fortsat
Afstemning
› Når en afstemning er åben, vises
agendapunktet på skærmen
› Stemmemulighederne vises
automatisk (for, imod, undlad)
› Når det ønskede svar er valgt, bliver
dette highlighted og stemmen er
registreret i databasen
› Det er muligt at skifte mening ved at
vælge et andet svar. Hermed vil dit
tidligere valgte svar blive overskrevet.
› Det er muligt at ændre svaret, så
længe afstemningen er åben.
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‘For’ stemme registreret

For
Imod
Hr. A.B. online afstemning 1
Her kan der stå en tekst, evt. med
et link til website.

Undlad

Key takeaways – vær klar til GF 2018
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Tak for i dag!

