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Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Nordea Invest 
 
 

Mandag den 25. april 2022, kl. 17.00 

i Tivoli Congress Center 

Arni Magnussons Gade 2-4 

1577 København V 

 
 

Dagsorden 

Dagsorden med bilag til den ordinære generalforsamling vil frem til afholdelse af den ordinære 
generalforsamling være tilgængelig på Nordea Invests hjemmeside www.nordeainvest.dk/generalforsamling. 
 

Tilmelding og fuldmagtsafgivelse 

Ønsker man som investor at deltage på den ordinære generalforsamling, kan registrering af tilmelding ske via 
www.nordeainvest.dk/investorportal. 
 
Har man som investor ikke mulighed for at deltage på den ordinære generalforsamling, har man ret til at 
deltage ved fuldmægtig eller give bestyrelsen fuldmagt til at stemme på sine vegne. Registrering af 
fuldmagtsafgivelse kan ske via www.nordeainvest.dk/investorportal. 
 
Tilmelding og fuldmagtsafgivelse skal være VP Securities A/S (Euronext Securities) i hænde eller registreret 
på investorportalen senest onsdag den 20. april 2022. 
 
Det er alene muligt at udøve stemmeret for de andele, som mindst en uge forud for den ordinære 
generalforsamling er noteret på navn i foreningens ejerbog, dvs. senest mandag den 18. april 2022. 

 
Adgangskort  

Ved tilmelding kan man vælge at bestille adgangskort til fremsendelse pr. e-mail, alternativt kan man få 

udleveret adgangskort ved indgangen til den ordinære generalforsamling. På dagen for den ordinære 
generalforsamling vil der være åbent for udlevering af adgangskort fra kl. 16.15 og for registrering af fremmøde 
fra kl. 16.30.   
 

Yderligere information 

Foreningens årsrapport for 2021 kan downloades på www.nordeainvest.dk/årsrapport. 
 
Såfremt der er spørgsmål til dagsordenen for den ordinære generalforsamling, herunder foreningens 
årsrapport for 2021 og årets resultat for de enkelte afdelinger, kan man rette henvendelse til 
info@nordeainvest.dk.  
 

Med venlig hilsen 
 

Investeringsforeningen Nordea Invest 
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Praktiske oplysninger 

Det er muligt at komme til Tivoli Congress Center med bil, bus eller tog. Tivoli Congress Center har 

parkeringshus til gæster mod betaling. Nærmeste station er Dybbølsbro Station, hvorfra der er 10 min. gang 

til Tivoli Congress Center.   

Efter den ordinære generalforsamling bydes der på stående let traktement.  
 


