VEJLEDNING TIL HVORDAN MAN DELTAGER I GENERALFORSAMLINGEN ELEKTRONISK
Fuldstændig elektronisk generalforsamling
I henhold til den danske regerings COVID-19-restriktioner og af hensyn til alles sikkerhed afholdes den ordinære generalforsamling som en fuldstændig
elektronisk generalforsamling. Fysisk fremmøde er således ikke en mulighed, men alle aktionærer kan deltage via VP Securities A/S’
generalforsamlingsportal (”Generalforsamlingsportalen”), hvor aktionærer kan livestreame, afgive stemme og indsende skriftlige spørgsmål via en
chat-funktion under generalforsamlingen.
Registrering af elektronisk deltagelse
Aktionærer, der ønsker at deltage på den elektroniske generalforsamling, skal registrere deres deltagelse senest fredag den 12. marts 2021 ved midnat.
Et ønske om at deltage kan afgives
-

elektronisk via InvestorPortalen (investor.vp.dk/danskebank)
ved at kontakte VP Securities A/S på tlf. 43 58 88 66 eller
ved returnering af udfyldt og underskrevet tilmeldingsblanket enten som scannet kopi pr. e-mail til vpinvestor@vp.dk eller med almindelige
post til VP Securities A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S.

Deltagelse i generalforsamlingen sker via Generalforsamlingsportalen. For at kunne deltage skal aktionærerne oplyse en e-mailadresse, når de
registrerer deres deltagelse. Et link til Generalforsamlingsportalen og vejledning til hvordan man deltager i generalforsamlingen elektronisk bliver sendt
til de enkelte aktionærer pr. e-mail umiddelbart efter tilmelding.
Tekniske krav til deltagelse i den elektroniske generalforsamling
Den enkelte aktionær skal selv sørge for at have en computer, mobiltelefon/tablet med en internetbrowser, samt en tilstrækkelig og velfungerende
internetforbindelse, der opfylder følgende krav:
Browser/PC
Deltagelse i den elektroniske generalforsamling kan ske ved brug af ‘’evergreenbrowsere’ på PC/Mac, mobil og tablet/iPad. ‘Evergreenbrowsere’ (f.eks.
Edge, Chrome og Firefox) er browsere, som automatisk opdaterer sig selv til nye versioner. Safari kan også anvendes, selvom det ikke er en
evergreenbrowser. Internet Explorer kan ikke anvendes.
Apple-produkter
Generalforsamlingsportalen fungerer i de tre seneste versioner af Safari-browseren på Mac, iPhone og iPad (Safari-versionerne 12, 13 og 14).
Aktionærer med ældre Apple-udstyr, som ikke kan opdateres til en brugbar Safari-version, kan installere og bruge en Chrome-browser.

Internetforbindelse
Kvaliteten af transmissionen afhænger af den enkelte aktionærs internetudbyder. En aktionær bør som minimum have en 5-10 Mbit/s forbindelse for
at opnå en god transmission.
Vi anbefaler, at den enkelte aktionær tester sin enhed og internetforbindelse ved at logge på Generalforsamlingsportalen i god tid inden
generalforsamlingen starter. Generalforsamlingsportalen er åben for test fra kl. 13.00 på dagen for generalforsamlingen.
Aktionærer, der oplever tekniske problemer, kan kontakte Generalforsamlingsportalens hotline på tlf. 43 58 88 94 for assistance. Oplysninger om
systemkrav samt proceduren for elektronisk deltagelse er også tilgængelig på danskebank.com/da.
Sådan forløber den elektronisk generalforsamling
Generalforsamlingen afholdes via Generalforsamlingsportalen. Aktionærerne skal logge på Generalforsamlingsportalen for at deltage i
generalforsamlingen. På Generalforsamlingsportalen har aktionærerne mulighed for at livestreame generalforsamlingen, stille skriftlige
spørgsmål/indlæg til punkterne på dagsordenen via en chat-funktion og afgive stemme under transmissionen af generalforsamlingen.
Spørgsmål/indlæg forud for generalforsamlingen
Aktionærerne kan sende spørgsmål/indlæg til bestyrelsen om årsrapporten (Annual Report 2020), Danske Banks stilling i øvrigt eller dagsordenens
punkter. Spørgsmål skal sendes til Danske Bank via e-mail til kapitalejer@danskebank.dk eller med almindelig post til Danske Bank A/S, att. Company
Secretariat, Holmens Kanal 2-12, 1092 København K. Aktionærernes spørgsmål/indlæg vedrørende dagsordenens punkter besvares enten skriftligt
forud for generalforsamlingen og uploades på Generalforsamlingsportalen eller fremlægges af dirigenten og besvares mundtligt under
generalforsamling.
Deltagelse i en elektronisk generalforsamling
Generalforsamlingen transmitteres live via Generalforsamlingsportalen. Aktionærerne skal være logget på Generalforsamlingsportalen for at kunne
deltage i generalforsamlingen.
Hvis en aktionær deltager på generalforsamlingen ved fuldmægtig, skal aktionæren oplyse fuldmægtigens e-mail, således at link samt særskilt login til
Generalforsamlingsportalen og vejledning til hvordan man deltager i generalforsamlingen elektronisk kan sendes direkte pr. e-mail fra VP Securities A/S
til fuldmægtigen.
En aktionær eller fuldmægtig kan anmelde sin deltagelse på generalforsamlingen sammen med en ledsager/rådgiver. En bekræftelse på
ledsagers/rådgivers registrering samt link og særskilt login til Generalforsamlingsportalen vil blive sendt pr. e-mail til aktionæren med henblik på
dennes videregivelse til ledsageren/rådgiveren.
Spørgsmål/indlæg under generalforsamlingen
Efter forelæggelsen af de enkelte punkter på dagsordenen vil der være mulighed for at stille spørgsmål og skrive indlæg til forslagene. Dette sker
skriftligt via Generalforsamlingsportalen. Der henstilles til, at spørgsmål eller indlæg fremsættes kort og præcist. Aktionærerne skal være logget på
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Generalforsamlingsportalen for at stille spørgsmål og skrive indlæg, der maksimalt kan bestå af 2.400 tegn. Aktionærernes spørgsmål/indlæg
forelægges af dirigenten og besvaret mundtligt under generalforsamling om muligt eller besvaret skriftligt efter generalforsamlingen om nødvendigt.
Elektronisk afstemning
Det vil fremgå tydeligt af Generalforsamlingsportalen, når der skal stemmes elektronisk om et punkt på dagsordenen. Aktionærerne skal være logget
på Generalforsamlingsportalen for at kunne stemme. Aktionærer, der har afgivet fuldmagt eller brevstemme forud for generalforsamlingen, kan ikke
stemme under selve generalforsamlingen.
Da afstemningerne og kommunikationen på generalforsamlingen foregår elektronisk, kan der forekomme forsinkelser. I værste fald kan forsinkelserne
vare flere minutter. Dirigenten er selvfølgelig opmærksom på dette i forhold til afviklingen, men Danske Bank påtager sig ikke noget ansvar for, at
aktionærernes eventuelle spørgsmål, indlæg, foreslåede ændringer eller afgivne stemmer fremkommer rettidigt til at blive taget i betragtning under
det relevante dagsordenspunkt.
Webcast
Aktionærer, der ikke har registreret deres deltagelse, kan følge et live-webcast af generalforsamlingen ved at logge på Generalforsamlingsportalen med
NemID/login til InvestorPortal. Alle aktionærer kan følge webcastet, og det kræver ingen forudgående registrering.
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DER KAN LOGGES PÅ GENERALFORSAMLINGSPORTALEN MED NEMID ELLER VP-ID
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OVERVÆRE GENERALFORSAMLINGEN: DER SKAL TRYKKES PÅ ‘PLAY-KNAPPEN’ FOR AT STARTE LIVESTREAMINGEN.
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SPØRGSMÅL/INDLÆG: KLIK PÅ ‘SEND BESKED’ ØVERST I VENSTRE HJØRNE. DIALOGBOKSEN ÅBNER HEREFTER HVOR
DAGSORDENSPUNKT VÆLGES I RULLEMENUEN. EMNE OG INDLÆG SKAL UDFYLDES.
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AFSTEMNING FOR/IMOD: KLIK PÅ FOR, IMOD ELLER BLANK. MAN KAN ÆNDRE SIT VALG SÅ LÆNGE AFSTEMNINGEN ER ÅBEN.
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AFSTEMNING KANDIDAT: VÆLG DE KANDIDATER DU ØNSKER AT STEMME PÅ OG TRYK DEREFTER PÅ ’STEM’.
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