Indbydelse til ordinær
generalforsamling
i NKT A/S
18. juni 2020

27. maj 2020
Til vores aktionærer

Vi indbyder til ordinær generalforsamling
i NKT A/S
torsdag den 18. juni 2020 kl. 16.00 på Comwell Conference Center Copenhagen, Center Boulevard 5,
2300 København S.
Dagsorden og de fuldstændige dagsordensforslag inklusive bilag er vedlagt.

Adgangskort – fuldmagt – brevstemme
Tilmelding og afgivelse af fuldmagt og brevstemme kan ske på www.computershare.com/dk
eller www.nkt.com/investors under ‘Shareholder Portal’. Læs mere om frister og andre
muligheder for tilmelding, afgivelse af fuldmagt og brevstemme i den vedhæftede dagsorden eller på
www.nkt.com/investors eller www.computershare.com/dk.
Bemærk venligst, at tilmeldinger, fuldmagter og brevstemmer afgivet i forbindelse med NKTs
generalforsamling indkaldt til afholdelse den 26. marts 2020, der blev udskudt som oplyst i
selskabsmeddelelse nr. 4 af 18. marts 2020, er bortfaldet. Aktionærer, der ønsker at deltage i, afgive
fuldmagt eller brevstemme til den ordinære generalforsamling den 18. juni 2020, skal derfor tilmelde sig,
afgive fuldmagt eller brevstemme på ny og inden for den fastsatte frist, jf. ovenstående.

Webcast
NKT transmitterer hele generalforsamlingen live på www.nkt.com/investors.

Covid-19
NKT opfordrer sine aktionærer til at holde sig orienteret om og følge danske myndigheders anbefalinger
om Covid-19. I henhold til disse ser NKT sig nødsaget til at anmode aktionærer om ikke at møde
fysisk op til generalforsamlingen, men i stedet afgive stemme pr. brev eller ved fuldmagt og følge
generalforsamlingen via live-transmissionen på www.nkt.com/investors.
Aktionærer, som vælger at deltage fysisk i generalforsamlingen, kan blive placeret i et tilstødende lokale
end hvor selve generalforsamling afholdes i henhold til myndighedernes anbefalinger om Covid-19. NKT
henstiller endvidere, at aktionærer, der vælger at deltage fysisk, møder op uden ledsager, med mindre der
er tvingende behov for dennes tilstedeværelse.
Fra NKTs ledelse vil bestyrelsesformand Jens Due Olsen, CEO Alexander Kara og CFO Roland M.
Andersen deltage fysisk i generalforsamlingen.
Generalforsamlingen afvikles uden forplejning.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen i
NKT A/S

Registrering af email-adresse
Registrer din email-adresse og modtag indkaldelse til generalforsamlinger på email.
Du kan registrere din email-adresse på ’NKT aktionærportal’ på www.nkt.com/investors.

