SPØRGSMÅL & SVAR
Spørgsmål
Svar

Hvor holdes generalforsamlingen?
Generalforsamlingen bliver afholdt som fuldstændig elektronisk (virtuel)
generalforsamling, og der vil derfor ikke være en fysisk lokalitet.

Spørgsmål
Svar

Hvor lang tid forventes generalforsamlingen at vare?
Generalforsamlingen forventes at vare ca. 1½ -2 timer.

Spørgsmål
Svar

Hvem kan deltage i generalforsamlingen?
Aktionærer hvis aktier er noteret på navn i selskabets ejerbog senest tirsdag
den 16. marts 2021 kl. 23.59 (Registreringsdagen), kan deltage i
generalforsamlingen, såfremt aktionæren tilmelder sig senest søndag den 21.
marts 2021 kl. 23.59.

Spørgsmål
Svar

Hvor mange ledsagere kan hver aktionær tilmelde?
Hver aktionær (VP-kontonr.) kan tilmelde én ledsager. Hvis aktionærer
bemyndiger en fuldmægtig, kan denne også få en ledsager tilmeldt.

Spørgsmål
Svar

Hvordan deltager jeg i generalforsamlingen?
Efter tilmelding fremsendes et link til den generalforsamlingsportal, hvorfra
den elektroniske generalforsamling vil blive afholdt. For at deltage skal
fremsendte ni-cifrede møde ID indtastes og dernæst indtastes det brugernavn
og den adgangskode, der er blevet modtaget pr. e-mail. Streaming af
generalforsamlingen tilgås ved at trykke på ”Broadcast”-pilen.

Spørgsmål
Svar

Er der tekniske krav til min computer eller telefon?
Deltagelse via generalforsamlingsportalen kræver en
opdateret
internetbrowser. Yderligere detaljer om tekniske specifikation er angivet i
dokumentet ”Vejledning til elektronisk generalforsamling” som findes på
Selskabets hjemmeside.

Spørgsmål

Kan jeg få hjælp hvis jeg har problemer med at logge på
generalforsamlingsportalen?
Et teknisk supportteam sidder klar til at hjælpe aktionærer, som har problemer
med at logge på generalforsamlingsportalen. Nærmere detaljer findes på
Selskabets hjemmeside.

Svar

Spørgsmål
Svar

Jeg har ikke nået at tilmelde mig generalforsamlingen. Kan jeg deltage som
gæst?
Efter tilmeldingsfristen vil det ikke være muligt at få adgang via
generalforsamlingsportalen. Men generalforsamlingen livestreames på
Selskabets
hjemmeside
og
formandens
beretning
vil
efter
generalforsamlingen kunne streames. Bemærk, at ved livestreaming via
hjemmesiden er det ikke muligt at stille spørgsmål eller stemme.

Spørgsmål
Svar

Hvornår skal man senest have erhvervet en aktie for at kunne deltage i
generalforsamlingen?
Aktien skal være erhvervet og registreret i aktionærens navn i selskabets
ejerbog senest tirsdag den 16. marts 2021 kl. 23.59. Vær opmærksom på, at der

kan gå op til 2 bankdage fra aktien er handlet til den er registret i ejerbogen.
Spørgsmål
Svar

Hvordan får jeg mine aktier navnenoteret (noteret i mit navn)?
Kun Deres bank kan sørge for navnenoteringen af Deres aktier. Selskabet får
herefter besked herom, og informationerne indføres i selskabets ejerbog. Vær

opmærksom på at noteringen godt kan tage et par bankdage.
Spørgsmål
Svar

Hvem kan stemme?
Aktionærer, hvis A-aktier er noteret i navn i selskabets ejerbog senest tirsdag
den 16. marts 2021 kl. 23.59, kan stemme på generalforsamlingen. Der er to
stemmer pr. A-aktiebeløb af kr. 1.000. aktier (dvs. 1 stemme pr. A-aktiebeløb à
kr. 500). B-aktier er stemmeløse.

Spørgsmål

Jeg har stemmeret – hvordan stemmer jeg på den elektroniske
generalforsamling?
Ved afstemning på generalforsamlingen bliver der åbnet for dette på
generalforsamlingsportalen (kræver login jf. ovenfor). Det er hermed muligt at
stemme via computeren/tabletten/mobiltelefonen.

Svar

Spørgsmål
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Jeg har en A-aktie, men den er ikke navnenoteret. Kan jeg nå at navnenotere
den og derved opnå stemmeret på generalforsamlingen
Ja, hvis aktien bliver noteret i selskabets ejerbog senest tirsdag den 16. marts
2021 kl. 23.59. Navnenoteringen kan kun ske gennem den bank hvor De har
Deres depot. Vær opmærksom på, at det kan tage et par bankdage at få aktien

navnenoteret.
Spørgsmål
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Mine aktier er ikke navnenoterede på registreringsdatoen (den 16. marts
2021 kl. 23.59), kan jeg deltage i generalforsamlingen alligevel?
Nej desværre ikke. Adgang til generalforsamlingen forudsætter at aktien er
noteret i selskabets ejerbog i aktionærens navn.

Spørgsmål
Svar

Hvordan stiller jeg et spørgsmål på generalforsamlingen?
Det vil være muligt at stille spørgsmål via generalforsamlingsportalen (efter
login). Bemærk at der er en begrænsning i antal tegn når et spørgsmål stilles.
Forud for generalforsamlingen vil der også være mulighed for at stille
spørgsmål
til
Selskabets
ledelse
(se
https://investor.maersk.com/da/shareholder-services/annual-meeting).

Spørgsmål

Hvor finder jeg mit VP-kontonummer samt min adgangskode til brug for
Aktionærportalen
For navnenoterede aktionærer som har fået fremsendt invitationen med alm.
post, fremgår VP-kontonummeret af invitationen (øverst på den vedlagte
tilmeldingsblanket). Hvis man har fået tilsendt invitation med e-mail fremgår
VP- kontonummer af denne.. Nye/glemte adgangskoder kan indhentes via
Aktionærportalen. Denne bliver tilsendt pr. post, medmindre e-mailadresse

Svar

tidligere er oplyst. Det er desuden muligt at logge på Aktionærportalen med
NemID.
Spørgsmål
Svar

Hvem får tilsendt invitation m.v?
Kun navnenoterede aktionærer, der har udbedt sig dette, har fået tilsendt
invitation.

Spørgsmål
Svar

Hvordan kan jeg tilmelde mig?
Navnenoterede aktionærer kan tilmelde sig enten via Aktionærportalen på
selskabets hjemmeside ved brug af VP-kontonr. og adgangskode, ved at printe
og sende tilmeldingsblanketten fra hjemmesiden til selskabet (e-mail
GF2021@maersk.com) eller pr. telefon på nr. 33 63 36 72.

Spørgsmål
Svar

Mine aktier er ejet af mit firma. Hvordan tilmelder jeg mig?
Navnenoterede aktionærer kan tilmelde sig enten via Aktionærportalen på
selskabets hjemmeside ved brug af VP-kontonr. og adgangskode, ved at printe
og sende tilmeldingsblanketten fra hjemmesiden til selskabet eller pr. telefon
på nr. 33 63 36 72. Tilmeldingen skal ske i firmanavnet men husk også at nævne
navnet på firmaets repræsentant samt evt. ledsager. Vær opmærksom på

postvæsenets forlængede ekspeditionstid.
Spørgsmål
Svar

Jeg ønsker at give fuldmagt/sende en stedfortræder, hvad gør jeg?
Aktionæren skal fremsende en skriftlig fuldmagt til selskabet, hvoraf det
fremgår, hvem der skal repræsentere aktionæren og evt. have stemmeret på
aktionærens vegne (Husk: kun A-aktier har stemmeret). Dette er muligt via
Aktionærportalen eller på fuldmagtsblanketten, som kan findes på selskabets
hjemmeside.

Spørgsmål
Svar

Hvad er forskellen på en afkrydsningsfuldmagt og en brevstemme?
Fuldmagter kan til enhver tid tilbagekaldes. En brevstemme kan IKKE
tilbagekaldes. Endvidere vil en til bestyrelsen afgivet fuldmagt gælde for alle
emner, der bliver behandlet på generalforsamlingen og vil tillige blive brugt i
tilfælde af ændringsforslag til dagsordenspunkterne og fremsættelse af nye
forslag til afstemning.

Spørgsmål

Jeg har set i avisen, at der er generalforsamling, hvorfor har jeg ikke fået
nogen invitation?
Sandsynligvis fordi De ikke har udbedt Dem invitation eller at Deres aktier ikke
er navnenoterede.

Svar
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Jeg har aktier både i mit firmas og i mit eget navn, kan jeg så tilmelde flere
personer?
Ja, såvel firmaet som personen kan tilmeldes generalforsamlingen (med
ledsagere). Firmaet tilmeldes ved en repræsentant, som også kan have en
ledsager med.

Kontaktdetaljer:

A.P. Møller - Mærsk A/S
Esplanaden 50
DK - 1263 København K
”Aktionærsekretariatet”
Tlf.: 33 63 36 72
E-mail: GF2021@maersk.com

