
Tilmelding til ordinær generalforsamling i North Media A/S 
fredag den 24. marts 2023, kl. 15.00 (CET) 

Bemærk, at North Media A/S samt ejerbogsfører ikke er ansvarlige for eventuelle forsinkelser ved frem-

sendelsen. Senest mandag den 20. marts 2023, kl. 23.59 (CET) skal denne tilmeldingsblanket være mod-

taget af Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby med almindelig post, alterna-

tivt skal tilmelding være sket elektronisk via Investorportalen inden samme frist. 

Tilmelding og bestilling af adgangskort kan foretages enten elektronisk via Investorportalen 

på northmedia.dk/investorer/generalforsamling ved anvendelse af depotnummer og ad-

gangskode/MitID/NemID og e-mailadresse, eller ved at kontakte Computershare A/S via te-

lefon på +45 45 46 09 97 hverdage mellem kl. 9.00 og 15.00 (CET) eller via e-mail: 

gf@computershare.dk eller ved at udfylde og indsende denne tilmeldingsblanket. Anvendes 

denne tilmeldingsblanket, skal den være modtaget af Computershare A/S, Lottenborgvej 26 

D, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby senest mandag den 20. marts 2023, kl. 23.59 (CET). 

Samme svarfrist gælder for elektronisk tilmelding via Investorportalen eller ved henvendelse 

til Computershare A/S via telefon eller e-mail.  

Adgangskort sendes til aktionærens e-mailadresse, der er angivet ved tilmeldingen. Aktionæ-
rer, der har tilmeldt sig uden angivelse af e-mailadresse, og som derfor alene kan deltage 
ved fysisk fremmøde, skal afhente adgangskort ved indgangen til generalforsamlingen mod 
fremvisning af gyldig ID. Bemærk, at der ikke længere udsendes adgangskort pr. post. 

Aktionærens navn: Depot-/VP-kontonr.: 

E-mailadresse:

Adresse: Postnr. og by: 

SÆT KRYDS: 

Jeg deltager i den fysiske generalforsamling og bestiller hermed adgangskort 

Jeg deltager i den elektroniske generalforsamling og bestiller hermed adgangskort 

Jeg bestiller adgangskort til en ledsager/rådgiver/fuldmagtshaver og dennes eventuelle 

rådgiver  

Ledsagers/rådgivers navn: 

Ledsager/rådgivers e-mailadresse:  

Fuldmagtshavers navn: 

Fuldmagthavers e-mailadresse: 

Fuldmagtshavers rådgivers navn:  

Fuldmagtshavers rådgivers e-mailadresse: 

Aktionærens underskrift samt datering:  ____________________________________ 

NB! VP-kontonummer SKAL angives for at kunne identificere aktionæren.  

VP-kontonummeret er som hovedregel det samme som ens depotnummer. I visse tilfælde 

består VP-kontonummeret af depotnummer plus foranstillet identifikationsnummer på ens 

pengeinstitut. Ved tvivl, kan der rettes henvendelse til ens pengeinstitut. 

http://www.northmedia.dk/investorer/generalforsamling
mailto:gf@computershare.dk

