
 

 

 

Vejledning til aktionærerne ved fuldstændig 
elektronisk generalforsamling 

onsdag den 10. marts 2021 kl. 16.00 
 

 
Generalforsamlingen den 10. marts 2021 kl. 16.00 afholdes som en fuldstændig elektronisk 
generalforsamling, så vi sikrer, at vi overholder de gældende restriktioner og mindsker risikoen 
for spredning af Covid-19. 

 
Det betyder, at man ikke kan møde op fysisk, og man skal i stedet deltage via en 
generalforsamlingsportal, som kan tilgås via www.spks.dk/generalforsamling. 
 

Det er vigtigt, at man har tilmeldt sig generalforsamlingen i henhold til indkaldelsen, hvis 
man ønsker at deltage. Tilmeldingsfristen er den 7. marts 2021 kl. 23:59. 
 

Under generalforsamlingen kan aktionærer eller fuldmægtige afgive stemme ved eventuelle 
afstemninger og skrive spørgsmål/indlæg via generalforsamlingsportalen. 
 

For at lette den praktiske gennemførelse af generalforsamlingen, herunder eventuelle 
afstemninger, opfordrer sparekassen imidlertid til, at aktionærerne forinden general-
forsamlingen afgiver brevstemme eller fuldmagt til bestyrelsen. En aktionær, der afgiver 
brevstemme eller fuldmagt, kan deltage i generalforsamlingen uden stemmeret. 

 
Har en aktionær ikke mulighed for at deltage i generalforsamlingen, kan aktionæren tillige 
gøre sin stemme gældende ved at afgive fuldmagt til bestyrelsen eller tredjemand senest 
den 7. marts 2021 kl. 23:59 eller ved at afgive brevstemme senest den 9. marts kl. 12.00, 
hvilket også fremgår af indkaldelsen. Man kan afgive elektronisk fuldmagt eller brev-stemme 
via tilmeldingssystemet eller downloade fuldmagts- og brevstemmeblanketten 
www.spks.dk/generalforsamling. 

 

Venlig hilsen 
 
Bestyrelsen i Sparekassen Sjælland-Fyn A/S 

http://www.spks.dk/generalforsamling
http://www.spks.dk/generalforsamling
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Gør din stemme gældende 

– afgiv fuldmagt eller brevstemme 

 
 
En aktionær kan afgive fuldmagt på tre måder: 
 
Fuldmagt til bestyrelsen 
Aktionæren giver bestyrelsen fuldmagt til at stemme i overensstemmelse med bestyrelsens 
anbefalinger til de enkelte punkter på dagsordenen. 

 
Fuldmagt til tredjemand 
Aktionæren giver en navngiven tredjemand fuldmagt til at stemme på sine vegne 
uden at tage stilling til, hvad der skal stemmes under de enkelte punkter. 

 
Instruktionsfuldmagt til bestyrelsen 
Aktionæren giver bestyrelsen instruktion om, hvordan den skal stemme på sine 
vegne under de enkelte punkter. 
 
Aktionærer kan tillige afgive brevstemme til generalforsamlingen. 
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Sådan afvikles den fuldstændige  
elektroniske generalforsamling 

 
 

Den fuldstændige elektroniske generalforsamling transmitteres fra generalforsamlingsportalen, 
som kan tilgås via www.spks.dk/generalforsamling. 
 

For at kunne deltage i generalforsamlingen, skal man som aktionær være logget ind på 
generalforsamlingsportalen. Login sker via anvendelse af NemID. 
 

Deltager du som fuldmægtig eller rådgiver for aktionær, vil aktionæren få tilsendt adgangskode 
m.v. til brug for fuldmægtigens eller rådgiverens deltagelse i generalforsamlingen. Aktionæren er 
selv ansvarlig for at videregive de relevante oplysninger til fuldmægtigen eller rådgiveren.  

 
Indlæg/spørgsmål før generalforsamlingen 
Har man indlæg/spørgsmål til de enkelte punkter på dagsordenen, opfordrer vi til, at de 
sendes på forhånd, da det vil lette afviklingen på dagen for generalforsamling. Indlæg eller 
spørgsmål sendes pr. e-mail til ir@spks.dk senest den 8. marts 2021.  
 

Indlæg/spørgsmål og debat under generalforsamlingen 
Under og umiddelbart efter præsentationen af hvert punkt på dagsordenen vil der som normalt 
være mulighed for at stille spørgsmål og debattere forslagene. Dette vil foregå skriftligt via 
generalforsamlingsportalen, som indeholder en særlig funktion hertil. Man skal være logget på 
portalen for at skrive indlæg. 
 
Indlæg må maksimalt være på 250 ord. Efterfølgende kan man følge op på sit indlæg med 2 
gange 2 indlæg på hvert 125 ord. 

 
Spørgsmål/indlæg vil blive læst op under generalforsamlingen og efterfølgende besvaret 
mundtligt.  
 
Afstemning 
Såfremt der under generalforsamlingen skal gennemføres en afstemning, kan aktionærerne 
/fuldmægtigene stemme personligt via en særlig funktion i generalforsamlingsportalen. Man skal 
være tilmeldt generalforsamlingen, herunder være logget på generalforsamlingsportalen for at 
afgive sin stemme. Såfremt en aktionær har afgivet brevstemme eller fuldmagt, vil aktionæren 
ikke kunne stemme under generalforsamlingen. 
 

Hotline ved tekniske spørgsmål 
Man kan fra en time før generalforsamlingens start samt under generalforsamligen kontakte VP 
Investor Services Hotline ved tekniske problemer i forbindelse med deltagelse i general-
forsamlingen. 

 
VP Investor Services Hotline kontaktes på tlf. (+45) 43588894 eller e-mail: VGMmail@vp.dk. 
 

https://www.spks.dk/generalforsamling
mailto:IR@spks.dk
mailto:VGMmail@vp.dk
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       Tekniske krav i forbindelse med afvikling   
        af den elektroniske generalforsamling 

 
Vi anbefaler, at du inden generalforsamlingens start sikrer dig, at den enhed, som du 
deltager i generalforsamlingen fra, opfylder nedenstående krav. 
 

Du er som aktionær/fuldmægtig selv ansvarlig for at sikre, at du opfylder kravene og 
dermed har mulighed for at deltage i den elektroniske generalforsamling. 

 

Tekniske Krav: 
 

Browser 
Generalforsamlingsportalen kan afvikles i såkaldte ’evergreenbrowsere’ på både PC/Mac, mobil 
og tablet/iPad. ’Evergreen-browsere’ (Edge, Chrome, Firefox og Safari) er browsere, som 
automatisk opdaterer sig selv til nye versioner. 

 
PC 
Generalforsamlingsportalen fungerer i browserne Edge, Chrome og Firefox. 

 
Apple 
Generalforsamlingsportalen fungerer i de 2 nyeste hovedversioner af Safari-browseren på Mac, 
iPhone og iPad (august 2020 er dette Safari version 12 og 13). Hvis du har ældre Apple- udstyr, 
som muligvis ikke kan opdatere til en brugbar Safari-version, kan der i stedet installeres og 
benyttes en Chrome-browser. 
 
Internetforbindelse 
Kvaliteten af transmissionen afhænger af din internetleverandør. Du bør som minimum have en 

5-10 Mbit/s forbindelse for at få en god transmission af generalforsamlingen. 


