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Dataproces Group A/S

TILMELDINGSBLANKET OG ADGANGSKORT

Dataproces Group A/S afholder onsdag den 6. januar 2021 kl. 13.00 en ekstraordinær
generalforsamling, der foregår på Selskabets adresse – alternativt via livestream.
Adgangskort kan bestilles indtil den 3. januar 2021 kl. 12.00 via Dataproces Group A/S’ aktionærportal
ved anvendelse af NemID eller brugernavn og adgangskode eller via blanket på næste side 2.
Grundet den nuværende COVID-19-situation, og for at mindske smittespredningen mest muligt,
opfordres alle aktionærer til ikke at deltage fysisk i den ekstraordinære generalforsamling. I stedet er
der mulighed for at følge generalforsamlingen via livestream på WebinarJam, som nærmere beskrevet
i indkaldelsen. Skulle aktionærer, trods opfordringen, vælge at deltage fysisk i generalforsamlingen, skal
aktionærerne bære mundbind i overensstemmelse med de gældende anbefalinger og retningslinjer fra
Sundhedsstyrelsen. Der vil ikke blive serveret forplejning til generalforsamlingen.
Grundet den nuværende COVID-19-situation, opfordres alle aktionærer desuden til at brevstemme,
idet Dataproces opfordrer til, at man følger generalforsamlingen over livestream, hvor der udelukkende
vil være mulighed for at stille spørgsmål – og ikke at stemme.
Tilmelding til den ekstraordinære generalforsamling kan foregå på en af følgende måder:
▪

▪

Elektronisk via Dataproces Group A/S’ aktionærportal.

Du kan logge på aktionærportalen ved brug af NemID eller med brugernavn og adgangskode. Hvis du ikke
tidligere har ændret dit brugernavn i aktionærportalen, vil dit brugernavn ofte være det samme som dit
depotnummer eller VP-kontonummer. I visse tilfælde består VP-kontonummeret af dit depotnummer
plus foranstillet identifikationsnummer på dit pengeinstitut. Er du i tvivl, kan du spørge din bank
(kontoførende pengeinstitut). Bestilte adgangskort bliver tilsendt pr. e-mail til den e-mailadresse, der er
angivet i aktionærportalen ved tilmeldingen.

Ved at sende tilmeldingsblanketten i udfyldt og underskrevet stand til
investor@dataproces.dk. Adgangskort, der er bestilt via blanketten, bliver sendt til den mail,
tilmeldingen er sket fra.
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Bestilling af adgangskort
Dataproces skal have modtaget bestilling af adgangskort senest den 3. januar 2021, kl. 12.00.
Undertegnede
Aktionærens navn
Adresse
Postnr. og by
Depot-/VP referencenr.
Sæt kryds eller bestil på Dataproces Group A/S’ aktionærportal:
☐

☐

Jeg ønsker at deltage i generalforsamlingen og bestiller hermed adgangskort.
Jeg ønsker samtidig at bestille adgangskort til ledsager/rådgiver
Ledsagers/rådgivers navn og e-mailadresse (benyt venligst blokbogstaver):

____________________________________________________________________________________
Adgangskort, som er bestilt via aktionærportalen, vil blive sendt elektronisk via e-mail til den emailadresse, der er angivet i aktionærportalen ved tilmeldingen.
Adgangskort, som er bestilt via denne blanket, vil blive sendt ud elektronisk via e-mail til den emailadresse, der er angivet i forbindelse med tilmeldingen.
Hvis du oplever problemer med registreringen, kontakt os venligst på e-mail: investor@dataproces.dk.

______________________________
Dato

_______________________________________________
Underskrift
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