Navn og adresse: __________________________________

________________________________________________
________________________________________________

Denne blanket returneres til:
Computershare A/S
Lottenborgvej 26 D, 1. sal
2800 Kgs. Lyngby
E-mail: gf@computershare.dk

VP-kontonummer: __________________________________
NB! VP-kontonummer SKAL angives for at kunne identificere dig som aktionær.
VP-kontonummeret er som hovedregel det samme som dit depotnummer. I visse tilfælde består VP-kontonummeret af dit
depotnummer plus foranstillet identifikationsnummer på dit pengeinstitut. Er du i tvivl, kan du rette henvendelse til dit pengeinstitut.

Ordinær generalforsamling i Dampskibsselskabet NORDEN A/S torsdag den 24. marts 2022 kl. 14.00, i salen
Vesterhavet I på Copenhagen Marriott Hotel, Kalvebod Brygge 5, 1560 København V.
Anmodning om adgangskort
Anmodning om adgangskort skal være Computershare A/S i hænde senest mandag den 21. marts 2022 kl. 9.00.
Bestilling af adgangskort eller afgivelse af fuldmagt eller brevstemme kan ske på følgende måder:
1. Elektronisk via aktionærportalen på Selskabets hjemmeside www.norden.com.
Log på aktionærportalen med NemID eller 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). Bemærk, at virksomheder kun kan logge ind med brugernavn og adgangskode.
2. Indsendelse af tilmeldings-/fuldmagtsblanket pr. e-mail til: gf@computershare.dk
3. Indsendelse af tilmeldings-/fuldmagtsblanket pr. brev til Computershare A/S, Lottenborgvej 26, 2800 Kgs. Lyngby.
4. Via telefonisk kontakt til Computershare A/S på tlf.: 45 46 09 97 på hverdage mellem kl. 09.00–15.00.
Bemærk venligst, at adgangskort bliver sendt ud elektronisk via e-mail til den e-mailadresse, der er angivet i aktionærportalen ved
tilmeldingen. Adgangskortet skal medbringes til generalforsamlingen enten elektronisk på smartphone/tablet eller printet.
Aktionærer, der har rekvireret adgangskort uden angivelse af e-mailadresse, kan afhente adgangskortet i indgangen til
generalforsamlingen mod fremvisning af gyldigt ID.
SÆT KRYDS:
Jeg ønsker at deltage fysisk på generalforsamlingen
(Hvis du deltager fysisk, skal du møde op på adressen for generalforsamlingen)

Jeg ønsker at deltage elektronisk på generalforsamlingen
(Hvis du deltager elektronisk, vil du modtage en e-mail med link til generalforsamlingen samt personlige loginoplysninger, som du skal benytte
for at deltage på generalforsamlingen)

Jeg ønsker samtidig at bestille adgangskort til en ledsager/rådgiver
Ledsagers/rådgivers navn:
(Benyt venligst blokbogstaver)

Dato

Underskrift

Afgivelse af fuldmagt eller brevstemme
Fuldmagt og brevstemmer kan afgives elektronisk via Aktionærportalen på www.norden.com ved anvendelse af NemID eller
depotnummer og adgangskode eller ved at udfylde og returnere fuldmagts-/brevstemmeblanketten. Seneste frist for afgivelse af
fuldmagt og brevstemme er mandag den 21. marts 2022 kl. 9.00.

Bemærk, at hverken Dampskibsselskabet Norden A/S eller Computershare A/S er ansvarlige for eventuelle forsinkelser ved fremsendelsen. Denne blanket skal være
Computershare A/S i hænde senest mandag den 21. marts 2022 kl. 9.00. - enten pr. e-mail til gf@computershare.dk eller ved at returnere blanketten til Computershare A/S,
Lottenborgvej 26 D, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby.

