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6. april 2021 
Selskabsmeddelelse nr. 5   
 
FULDSTÆNDIG ELEKTRONISK GENERALFORSAMLING SOM FØLGE AF COVID-19 

Grundet COVID-19, har bestyrelsen besluttet af holde den ordinære generalforsamling fuldstændigt elektronisk uden mulighed for fysisk fremmøde. 
Beslutningen er truffet i henhold til § 1 af bekendtgørelse nr. 2240 af 29. december 2020. For yderligere information om hvordan man deltager, 
stemmer og stiller spørgsmål henvises til afsnittet om praktiske forhold nederst efter indkaldelsen og de fuldstændige forslag. 

 
 
INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 

 
Bestyrelsen indkalder herved til ordinær generalforsamling i BioPorto A/S: 
 

Den 29. april 2021, kl. 15.00 
 

DAGSORDEN: 
 

1) BERETNING OM SELSKABETS VIRKSOMHED I DET FORLØBNE ÅR 

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år tages til efterretning. 
 

2) FREMLÆGGELSE AF ÅRSRAPPORT TIL GODKENDELSE OG ANVENDELSE AF OVERSKUD ELLER DÆKNING AF UNDERSKUD 

Bestyrelsen foreslår, at den reviderede årsrapport for 2020 med forslag om overførsel af årets resultat godkendes. 

3) MEDDELELSE AF DECHARGE TIL BESTYRELSE OG DIREKTION 
 
Bestyrelsen foreslår, at der meddeles decharge til selskabets bestyrelse og direktion. 
 

4) PRÆSENTATION AF VEDERLAGSRAPPORT TIL VEJLEDENDE AFSTEMNING 
 
I overensstemmelse med nyligt vedtagne ændringer til selskabsloven, fremlægges selskabets vederlagsrapport 2020 (Remuneration Report 
2020) for første gang for generalforsamlingen til en vejledende afstemning.  
 
Vederlagsrapporten 2020 viser aflønning for regnskabsåret 2020 til medlemmer af selskabets bestyrelse og direktion. 
 
Vederlagsrapporten 2020 er tilgængelig på selskabets hjemmeside.  
 

5) GODKENDELSE AF BESTYRELSENS HONORAR 

Bestyrelsens foreslår, at vederlaget for bestyrelsen i regnskabsåret 2021 fastsættes til et grundhonorar på DKK 250.000 til 
bestyrelsesmedlemmer, DKK 350.000 til bestyrelsens næstformand og DKK 500.000 til bestyrelsens formand.  
 
Bestyrelsen foreslår endvidere, at menige bestyrelsesmedlemmer kan vederlægges for deltagelse i udvalg med et tillægshonorar på DKK 
25.000 pr. udvalg, dog maksimalt i alt DKK 50.000 pr. menigt bestyrelsesmedlem. Formanden og næstformanden modtager ikke tillægshonorar 
for deltagelse i udvalg.  
 
For nærværende er der etableret følgende udvalg: Revisionsudvalg, Nomineringsudvalg, Vederlagsudvalg, Forsknings- og udviklingsudvalg 
samt Forretningsudviklingsudvalg. Yderligere information om den nuværende udvalgssammensætning er tilgængelig på selskabets 
hjemmeside. 

 
6) VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER  

Bestyrelsen foreslår genvalg af bestyrelsesmedlemmerne Thomas Magnussen, Torben Arnth Nielsen, Christopher Lindop, Kirsten Aarup Drejer 
og Michael S. Singer.  
 
I tillæg hertil foreslår bestyrelsen, at Don M. Hardison og John McDonough vælges som nye medlemmer til bestyrelsen.  
 
Bestyrelseskandidaternes baggrund beskrives nedenfor, idet det bemærkes, at årsrapporten for 2020 (Annual Report 2020) indeholder 
oplysning om de nuværende bestyrelsesmedlemmers ledelseshverv. Alle kandidater anses for at være uafhængige i henhold til Anbefalingerne 
for god Selskabsledelse.  
 
 
Thomas Magnussen (født 1953, dansk) 
Thomas Magnussen har siden 2013 været medlem af bestyrelsen i BioPorto og er formand for bestyrelsen. Thomas Magnussen er derudover 
administrerende direktør i Therazone ApS og Thera Property ApS. Thomas Magnussen er serie-iværksætter med fokus på højteknologiske 
start-up virksomheder med globalt forretningspotentiale. Thomas Magnussen har erfaring med kommercialiseringsstrategier indenfor 
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industrier med nanoteknologi, ICT og med-tech og har tidligere været bestyrelsesformand i QuantumWise A/S og Zylinc A/S. Thomas 
Magnussen har en MBA fra INSEAD samt en Ph.d. og MSc fra DTU. 
 
Torben Arnth Nielsen (født 1960, dansk) 
Torben Arnth Nielsen har siden 2013 været medlem af bestyrelsen i BioPorto og er næstformand i bestyrelsen. Torben Arnth Nielsen har de 
seneste 25 år haft ledende stillinger inden for den finansielle sektor – senest som medlem af direktionen i Sydbank med ansvar for blandt 
andet asset management og kapitalmarkeder, siden som bestyrelsesformand i BankInvest Private Equity A/S. Sideløbende har han haft flere 
nationale og internationale bestyrelsesposter. Gennem sine i alt 30 år i den finansielle sektor, hvoraf 5 år har været i New York og London, 
har Torben Arnth Nielsen opbygget og ledet virksomheder i ind- og udland inden for alle væsentlige kommercielle forretningsområder i den 
finansielle branche og været involveret i og ansvarlig for flere fusioner og opkøb. Torben Arnth Nielsen har DIEUs Toplederuddannelse VL 
(2006) samt en bankuddannelse.  
 
Christopher Lindop (født 1957, amerikansk) 
Christopher Lindop har været medlem af bestyrelsen siden 2019. Christopher Lindop er uddannet revisor (CPA) og har tidligere været Partner 
i Aurthur Andersen LLP og Ernst & Young LLP. I 2003 tiltrådte Christopher Lindop som Chief Financial Officer (CFO) i Inverness Medical Ltd. 
inden han blev CFO & EVP Business development i Haemonetics Corporation Ltd. (HAE) i 2007. I perioden 2007 til 2020 var Christopher Lindop 
CFO hos Quotient Limited (QTNT) og EVP indtil han gik på pension i maj 2020. Fra 2007 til 2018 var Mr. Lindop medlem af bestyrelsen for 
Parexel International (PRXL), hvor han fungerede som formand for revisionsudvalget og medlem af nominerings- og governance-udvalgent. 
Han har således betydelige erfaringer med ledelse af amerikanske børsnoterede health care og diagnostiske virksomheder samt inden for 
finansiering og rapportering, corporate governance, fusioner og opkøb, finansiering og strategiudvikling samt implementering. 
 
Michael S. Singer (født 1973, amerikansk) 
Michael S. Singer har været medlem af bestyrelsen siden 2019. Michael S. Singer har siden 2016 været Chief Scientific Offier (CSO) i og 
medstifter af Cartesian Therapeutics, Inc., en amerikansk biotech virksomhed med kliniske kandidater inden for immunterapi. Før dette var 
han medstifter og CSO i Topokine Therapeutics, Inc. med ansvar for den prækliniske og kliniske udvikling samt fremstilling af selskabets 
topiske lægemiddelkandidater. Topokine Therapeutics Inc. blev i 2016 solgt til Allergan. Michael S. Singer var også stifter og CSO af 
HealthHonors Corporation, der blev solgt til Healthways i 2009. Michael S. Singer har tidligere været director for Translational Medicine hos 
Novartis og læge hos Harvard og U.S. Veterans Affairs Medical Center. Michael S. Singer deltager endvidere ved det kliniske fakultet og som 
entreprenør ved Yale University. Han er også frivillig i bestyrelsen for Museum Advisors ved Museum of Science, Boston. Michael S. Singer er 
M.D. cum laude og Ph.D. (neurovidenskab) fra Yale University, CT. 
 
Kirsten Aarup Drejer (født 1956, dansk) 
Kirsten Aarup Drejer har været bestyrelsesmedlem for BioPorto A/S siden 2017. Kirsten Aarup Drejer har tidligere være medlem af bestyrelsen 
(2016-2018) og co-founder af Symphogen, en biofarmaceutisk virksomhed fokuseret på innovativ terapeutisk anvendelse af antistoffer. 
Symphogen blev købt af Servier i 2020. Kirsten Aarup Drejer er også formand for bestyrelsen i Antag Therapeutics ApS, Bioneer A/S og 
ResoTher Pharma ApS, næstformand for bestyrelsen i Zealand Pharma A/S, og medlem af bestyrelsen i Alligator Bioscience og Malin Plc. 
Kirsten Arup Drejer var endvidere i perioden 2000-2016 administrerende direktør i Symphogen. Før dette bestred Kirsten Aarup Drejer en 
række videnskabelige og ledelsesmæssige stillinger i Novo Nordisk. Kirsten Aarup Drejer er medlem af en række Advisory Boards på 
Københavns Universitet og Copenhagen Business School. Kirsten Aarup Drejer vandt ”BiotechBuilder of the Year” prisen i 2003 og 
”Entrepreneur of the Year, Biotech” i 2007. Kirsten Aarup Drejer er cand.pharm og Ph.D. i Farmakologi fra Københavns Universitet.  
 

Don M. Hardison (født 1950, amerikansk) 
Don Hardison har været President, Chief Executive Officer og medlem af bestyrelsen i Biotheranostics, Inc., en onkologi-fokuseret molekylær 
diagnostikvirksomhed, der i februar 2021 blev opkøbt af Hologic Inc. Før dette var han President og Chief Executive Officer for Good Start 
Genetics, en molekulær diagnostik virksomhed med fokus på reproduktiv sundhed. Tidligere i sin karriere, holdt han en række ledeleses- og 
seniorstillinger i børsnoterede virksomheder, herunder: Laboratory Corporation of America og Quest Diagnostics, to af USA’s største klinisk 
laborant virksomheder; Exact Sciences Corporation, en molekulær diagnostik virksomhed; og SmithKline Beecham Corporation, en 
farmaceutisk virksomhed. Don M. Hardison er på nuværende tidspunkt medlem af bestyrelsen i en række private virksomheder, herunder 
Stemina Biomarker Discovery Inc., Seventh Sense Biosystems, og IQuity, Inc. Han har endvidere været medlem af bestyrelsen i Exact Sciences 
Corporation fra maj 2000 til august 2007, bl.a. under dets børsnotering i februar 2001. Don Hardison har en B.A. i political science fra the 
University of North Carolina, Chapel Hill. 
 

John McDonough (born 1959, American) 
John McDonough er bestyrelsesformand i T2 BioSystems og tidligere President og Chief Executive Officer i samme virksomhed, der fokuserer 
på hurtig påvisning af sepsisfremkaldende patogener. Fra 2003 til 2007 havde John McDonough endvidere en række stillinger i Cytyc 
Corporation, der fokuserer på kvinders helbred, og fik titel af President for Cytyc Development Corporation. Han havde ansvaret for at designe 
og levere Cytyc Corporations vækststrategi for selskabets ekspansion fra en enkeltproduktvirksomhed med en omsætning på cirka $300 
millioner til en virksomhed for kvindesundhed med en omsætning på cirka $750 millioner. En indsats der resulterede i, at selskabet i oktober 
2007 blev opkøbt af Hologic, Inc. for mere end $6 milliarder. John McDonough er medlem af bestyrelsen i Solace Therapeutics og Cytrellis 
Biosystems, og har en bachelor i Business fra Stonehill College. 
 

7) FORSLAG FRA BESTYRELSEN 
 
A) Forslag om at forny bemyndigelse til at forhøje aktiekapitalen 

Med henblik på at muliggøre fremtidige finansieringsrunder, foreslår bestyrelsen, at bemyndigelserne i vedtægternes § 16 til at 
forhøje selskabets aktiekapital med eller uden fortegningsret fornys. De foreslåede bemyndigelser underlægges en samlet 
begrænsning på DKK 100.000.000 for fortegningsemissioner. For aktieudstedelser uden fortegningsret fastsættes grænsen til DKK 
30.000.000 med mulighed for yderligere DKK 70.000.000 for udbud, hvor de nye aktier optages til handel på en børs. m.v., andet 
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end Nasdaq Copenhagen (enten som særskilt notering eller dobbeltnotering). Bemyndigelserne er endvidere underlagt et uændret 
samlet loft på DKK 120.000.000. Bemyndigelserne udløber på toårsdagen for generalforsamlingen. 
 
Med de foreslåede ændringer vil § 16 blive slettet og erstattet af følgende ordlyd: 
 

”§ 16a 
Bestyrelsen er i perioden indtil den 29. april 2023 bemyndiget til ad en eller flere gange at forhøje selskabets 
aktiekapital med fortegningsret for de eksisterende aktionærer med op til i alt nominelt DKK 100.000.000. 
 
§ 16b 
Bestyrelsen er i perioden indtil den 29. april 2023 bemyndiget til ad en eller flere gange at forhøje selskabets 
aktiekapital uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer med op til i alt nominelt DKK 30.000.000, og med 
yderligere DKK 70.000.000 for udbud, hvor de nye aktier optages til handel på en børs, et reguleret marked, en 
multilateral handelsfacilitet eller lignende, andet end Nasdaq Copenhagen (enten som særskilt notering eller 
dobbeltnotering på en sådan børs, mv. og Nasdaq Copenhagen), forudsat at forhøjelserne i hvert af disse tilfælde 
sker til markedskurs. 
 
§ 16c 
Bestyrelsens bemyndigelser efter § 16a og § 16b kan til sammen maksimalt udnyttes ved udstedelse af nye aktier 
med en samlet nominel værdi på DKK 120.000.000. For kapitalforhøjelser i medfør af § 16a og § 16b gælder i 
øvrigt, at forhøjelserne kan ske ved kontant indbetaling, ved gældskonvertering eller mod indskud af andre 
værdier end kontanter. De nye aktier skal være omsætningspapirer, udstedes på navn og være fuldt indbetalte. 
Der skal ikke gælde begrænsninger i de nye aktiers omsættelighed. 
 
Bestyrelsen kan foretage de ændringer af vedtægterne, som er en nødvendig følge af udnyttelsen af denne 
bemyndigelse.” 

Bestyrelsen bemærker endvidere, at den tidligere bemyndigelse til at optage lån mod udstedelse af konvertible gældsbreve 
i vedtægternes § 17 er udløbet. Idet bemyndigelsen ikke fornys foreslår bestyrelsen, at bemyndigelsen slettes fra 
vedtægterne. Fortløbende bestemmelser omnummereres som følge heraf. 

B) Forslag om fornyelse af bemyndigelse til at udstede warrants og ændre warrantvilkår 
Med henblik på at sikre selskabets evne til fortsat at tiltrække og fastholde højtkvalificerede ansatte og medlemmer af direktionen, 
foreslår bestyrelsen, at bemyndigelsen i vedtægternes § 18 til at udstede warrants til direktionen og ansatte i selskabet eller dets 
datterselskaber fornys. Den foreslåede bemyndigelse begrænses, således at i) det samlede antal udstedte warrants ikke kan overstige 
10 % af selskabets til enhver til gældende aktiekapital; og yderligere, at ii) den maksimale kapitalforhøjelse i medfør af denne 
bemyndigelse skal være DKK 10.000.000 (svarende til cirka 4 % af selskabets nuværende aktiekapital). Bemyndigelserne udløber på 
toårsdagen for generalforsamlingen. Bestyrelsen foreslår endvidere, at ændringer til præstationskriterier tilknyttet warrants kræver 
enstemmighed i bestyrelsen. 
 
Med den foreslåede ændring vil § 18a blive slettet og erstattet af følgende ordlyd: 
 

”§ 18a 
 

Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil 29. april 2023 ad en eller flere omgange at udstede et antal warrants til 
tegning af aktier i selskabet med pålydende på op til i alt nominelt DKK 10.000.000. På intet tidspunkt må det samlede 
antal udestående warrants udstedt af selskabet muliggøre en udstedelse af aktier, der udgør mere end 10 % af selskabets 
til enhver tid værende aktiekapital. De nye warrants kan udstedes til medarbejdere og direktion i selskabet og dets 
datterselskaber og således uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer. 

 

Udstedte warrants, der bortfalder uudnyttet eller tilbageføres til selskabet, kan genudstedes eller genanvendes, hvilket 
til enhver tid skal ske under iagttagelse af ovenstående begrænsninger og forudsat, at udnyttelseskursen er lig 
markedskursen for selskabets aktier på tidspunktet, hvor de pågældende warrants genudstedes eller genanvendes. 
Bestyrelsen fastsætter de nærmere vilkår for warrants, herunder udnyttelsesvilkår. Potentielle præsentationskriterier 
(KPI’er) for udnyttelse af warrants fastsættes af bestyrelsen på tildelingstidspunktet. Præstationskriterier, herunder 
fristen for opfyldelse af sådanne kriterier, kan alene ændres ved enstemmig godkendelse i bestyrelsen. 

Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe beslutning om de til de udstedte warrants tilhørende kontante kapitalforhøjelser. 
De nye aktier skal alle være omsætningspapirer, have samme rettigheder som de øvrige aktier samt give ret til udbytte 
og andre rettigheder i selskabet fra det tidspunkt bestyrelsen fastsætter på tidspunktet for 
kapitalforhøjelsesbeslutningen. De nye aktier skal være fuldt indbetalt, udstedes på navn, og der skal ikke gælde 
begrænsninger i de nye aktiers omsættelighed. Bestyrelsen kan foretage de ændringer af vedtægterne, som er en 
nødvendig følge af udnyttelsen af denne bemyndigelse.” 

Dertil indsættes et nyt punkt 12.4 i vedtægternes Bilag 1:  

”Uanset punkt 12.1 og 12.2 kan præstationskriterier, herunder fristen for opfyldelse af sådanne kriterier, udelukkende 
ændres ved enstemmig godkendelse i bestyrelsen.” 

Tildeling og efterfølgende udstedelse af warrants er, til enhver tid, underlagt selskabets vederlagspolitik (Remuneration Policy), 
samt vilkårene i vedtægterne, der er tilgængelige på selskabets hjemmeside.  
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C) Godkendelse af ændring til vederlagspolitikken (Remuneration Policy) til at bemyndige bestyrelsen til at implementere en 
skadesløsholdelsesordning for medlemmer af bestyrelsen og direktionen 
Den seneste udvikling i forsikringsmarkedet gør det stadig vanskeligere og dyrere for børsnoterede virksomheder at opnå og 
opretholde relevant og passende forsikring for sine ledelsesmedlemmer og nøglemedarbejdere. Bestyrelsen anser det derfor for 
at være i selskabets og dets aktionærers interesse, at selskabet ved bestyrelsens beslutning bemyndiges til at tilbyde 
skadesløsholdelse til medlemmer af bestyrelsen og direktionen for potentielle tredjepartskrav, forudsat at sådanne krav ikke er 
forårsaget af grov uagtsomhed eller forsætlig forsømmelse fra det pågældende bestyrelses- eller direktionsmedlems side. 
 
Bestyrelsen stiller derfor forslag om, at følgende afsnit inkluderes i selskabets vederlagspolitik som et nyt afsnit 3.1.:  
 
”Selskabet kan tegne ansvarsforsikring, der dækker selskabets direktører og ledelsesmedlemmer i udøvelsen af deres hverv. Hvis 
selskabet finder, at den tilgængelige forsikringsdækning er utilstrækkelig og/eller urimeligt omkostningstung, kan selskabet ved 
bestyrelsesbeslutning tilbyde at skadesløse medlemmer af bestyrelsen og/eller direktionen med hensyn til krav fra tredjemand, 
der rejses mod dem i forbindelse med udøvelsen af deres hverv, forudsat at sådanne krav i hvert tilfælde ikke skyldes svindel, 
grov uagtsomhed eller forsætlig forsømmelse. ”  
 
Den resterende del af afsnit 3 ”Generelle vilkår” omnummereres tilsvarende. Der foretages ikke yderligere ændringer til 
vederlagspolitikken, der er tilgængelig på selskabets hjemmeside. 
 

D) Bemyndigelse til dirigenten 
Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger dirigenten (med substitutionsret) til at anmelde det vedtagne til 
Erhvervsstyrelsen og til at foretage sådanne ændringer i de til Erhvervsstyrelsen indleverede dokumenter, som Erhvervsstyrelsen 
måtte kræve eller finde hensigtsmæssige.  

 
 

8) VALG AF REVISION 

Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33771231, som selskabets revisor.  
 
Forslaget er baseret på indstillingen fra revisionsudvalget. Revisionsudvalgets indstilling er ikke blevet påvirket af tredjeparter og er ikke 
underlagt aftalevilkår, der begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer. 
 

9) EVENTUELT 
 

-O- 
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VEDTAGELSESKRAV 
 
 

Forslagene under dagsordenens punkt 7A – 7B kræver tilslutning fra mindst 2/3 såvel af de på generalforsamlingen afgivne 
stemmer, som af den del af selskabskapitalen, der er repræsenteret på generalforsamlingen. Alle dagsordenens øvrige 
punkter kan vedtages med simpelt flertal. 
 

KAPITAL OG STEMMER  På indkaldelsestidspunktet er selskabets aktiekapital nominelt DKK 266.581.904. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt og fordelt 
i aktier á nominelt DKK 1,00. Hver aktie giver 1 stemme (svarende til i alt 266.581.904 stemmer).  
 

FREMLÆGGELSE AF DOKUMENTER  
 

Indkaldelse med dagsorden med fuldstændige forslag, oplysninger om stemmerettigheder og aktiekapital på 
indkaldelsesdagen, blanket til afgivelse af fuldmagt eller brevstemme, de opdaterede vedtægter, den opdaterede 
vederlagspolitik, vederlagsrapporten samt den reviderede årsrapport for 2020 og LUMI AGM brugervejledning er tilgængelige 
på selskabets hjemmeside, www.bioporto.com.  

SPØRGSMÅL FORUD FOR 
GENERALFORSAMLINGEN 

Frem til dagen før generalforsamlingen kan aktionærerne ved skriftlig henvendelse til selskabet stille spørgsmål til 
dagsordenen eller til dokumenterne til brug for generalforsamlingen. Aktionærer bedes rette skriftlige spørgsmål til følgende 
e-mail adresse investor@bioporto.com. 

REGISTRERINGSDATO 
 

En aktionærs ret til at deltage i generalforsamlingen og til at afgive stemme fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren 
besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen ligger en uge før generalforsamlingen. En aktionærs aktiebesiddelse og 
stemmerettigheder opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens ejerforhold i ejerbogen, eller på 
baggrund af meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indføring i ejerbogen. 
 
Registreringsdatoen er den 22. april 2021. 

ELEKTRONISK ADGANGSKORT 
 

Aktionærer, der ønsker at deltage på generalforsamlingen skal bestille et elektronisk adgangskort i god tid, således at 
bestilling heraf er modtaget af Computershare A/S senest den 23. april 2021 på en af følgende måder: 

 
- Via selskabets aktionærportal, der findes på selskabets hjemmeside, www.bioporto.com under ”Investor Relations” 

(husk at have et NemID eller VP kontonummer parat).  
 

- Logindetaljer fremgår af adgangskortet, der sendes til den email-adresse, der af aktionæren er registreret i 
aktionærportalen. Aktionærer bør derfor sikre, at den registrerede email-adresse er korrekt. Adgangskortet kan også 
downloades direkte fra aktionærportalen.  

- En aktionær kan deltage sammen med en rådgiver, forudsat at der rettidigt er bestilt adgangskort til rådgiveren.  
 

FULDMAGT 
 

Aktionærer kan afgive fuldmagt til bestyrelsen eller til en af aktionæren udpeget person, der deltager på 
generalforsamlingen.  
 
Fuldmagt kan skal være selskabet i hænde senest den 23. april 2021 og kan afgives på en af følgende måder: 

- Via selskabets aktionærportal, der findes på selskabets hjemmeside, www.bioporto.com under ”Investor Relations”. 
- Ved skriftlig fremsendelse til selskabet på e-mail: investor@bioporto.com. Blanketten findes på selskabets hjemmeside 

www.bioporto.com, under ”Investor Relations” og herefter ”Annual General Meeting”. 

BREVSTEMME 
 

Aktionærer har mulighed for at stemme skriftligt forud for generalforsamlingen.  
 
Brevstemme skal være selskabet i hænde senest den 26. april 2021 og kan afgives på en af følgende måder: 

- Via selskabets aktionærportal, der findes på selskabets hjemmeside, www.bioporto.com under ”Investor Relations”. 
- Ved skriftlig fremsendelse til selskabet på e-mail: investor@bioporto.com. Blanket findes på selskabets hjemmeside 

www.bioporto.com, under ”Investor Relations” og herefter ”Annual General Meeting”. 

BIOPORTO A/S 
 

Kontakt:  
Karen Stendal  
Telefon: + 45 29 00 00, e-mail: investor@bioporto.com 
 

ELEKTRONISK 
GENERALFORSAMLING 

Deltagelse på generalforsamlingen finder sted elektronisk via LUMI AGM, der kan tilgås via computer, tablet eller 
smartphone ved brug af en browser. 
 
Aktionærer skal bestille et elektronisk adgangskort for at deltage elektronisk (se vejledning ovenfor).  
 
Bemærk, at det skal være den seneste version af enten Chrome, Safari, Internet Explorer 11, Edge eller Firefox, som 
benyttes. Tjek venligst, at den valgte webbrowser er kompatibel ved at logge ind i god tid. For at deltage, skal man logge 
ind via hjemmesiden http://web.lumiagm.com via en computer, tablet eller smartphone på dagen for 
generalforsamlingen. Login og helpdesk åbner en time før mødets start (se nedenfor). Hver deltagende aktionær er 
ansvarlig for at have den påkrævede software samt uafbrudt internetforbindelse for at kunne deltage i 
generalforsamlingen. 
 
Tekniske spørgsmål vedrørende tilmelding, brug af aktionærportalen og LUMI AGM kan stilles direkte til Computershare A/S 
på telefon 45 46 09 97 før generalforsamlingen på hverdage mellem kl. 9.00 og kl. 15.00 og under generalforsamlingen. 
 
Med henblik på at sikre at kommunikation fra selskabet til dets aktionærer, herunder meddelelser fra selskabet såsom 
indkaldelse til generalforsamlingen, finder sted, opfordres aktionærer op til at sikre, at de er registreret med korrekt e-
mailadresse i aktionærportalen.  
 
Bemærk venligst, at aktionærer, der har afgivet fuldmagt eller brevstemt forud for generalforsamlingen, ikke kan stemme 
elektronisk under generalforsamlingen.  
 
Alle kommentarer og spørgsmål indsendt under generalforsamlingen skal indsendes skriftligt via LUMI AGM applikationen. 
Af tekniske hensyn er længden af skriftlige indlæg begrænset. Dirigenten er bemyndiget til at tilpasse kommentarer og 
indlæg med henblik på overholdelse af de tekniske krav samt generalforsamlingens afvikling.  
 

http://www.bioporto.com/
mailto:investor@bioporto.com
http://www.bioporto.com/
http://www.bioporto.com/
http://www.bioporto.com/
http://www.bioporto.com/
http://www.bioporto.com/
mailto:investor@bioporto.com
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Der kan forekomme forsinkelser, idet kommunikation og afstemning under generalforsamlingen foregår elektronisk. 
Sådanne forsinkelser kan muligvis vare flere minutter. 
 

PERSONDATA BioPorto A/S vil som led i Deres kommunikation og interaktion med selskabet indsamle og behandle persondata om Dem. 
De kan læse mere om selskabets persondatapolitik på http://www.bioporto.com/Investor-Relations/Governance.aspx.  
 

 
  

http://www.bioporto.com/Investor-Relations/Governance.aspx
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