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Gentofte, den 3. december 2013 

 

 

Til aktionærer i Brødrene Hartmann A/S 

 

Investorkommunikation i Brødrene Hartmann A/S bliver elektronisk 

 
På den ordinære generalforsamling i Brødrene Hartmann A/S i 2008 blev det vedtaget at ændre 

selskabets vedtægter, således at selskabet kan anvende elektronisk kommunikation med sine akti-

onærer. 

 

Elektronisk kommunikation gør det muligt hurtigt og effektivt at indkalde til generalforsamling og 

få tilsendt oplysninger fra selskabet af betydning for dit aktionærforhold - samtidig er det skånsomt 

for miljøet. 

 

For at kunne sende elektronisk information til dig, har vi brug for din e-mail adresse senest den 

19. december 2013. E-mail adressen benyttes ikke til andre formål og videregives ikke af Brødrene 

Hartmann A/S til tredjemand. 

 

Sådan registrerer du din e-mail adresse: 

 

 Gå ind på Investor.hartmann-packaging.com og vælg InvestorPortalen.  

 Log på InvestorPortalen med NemID eller VP-ID. 

 Angiv din e-mail adresse under ’Min profil’ og klik på ’Gem indstillinger’. 

Husk du er selv ansvarlig for, at adressen er korrekt og opdateret. Du kan til enhver tid 

ændre din e-mail adresse på InvestorPortalen. 

 Klik på ’Min profil’ og vælg hvilke publikationer, du ønsker tilsendt elektronisk og klik på 
’Gem indstillinger’. 

 

Hvis du ikke har NemID, kan du oprette VP-ID på InvestorPortalen ved at klikke på ’Ny bru-

ger/Ny aktiveringskode‘ til at oprette et VP-ID. Aktiveringskoden fremsendes med post til den 

adresse, som dit depot er registreret på. 

 

Ingen registrering 

Såfremt du ikke registrerer din e-mail adresse på InvestorPortalen eller giver skriftlig meddelelse, 

tillader vi os at gå ud fra, at du ikke ønsker at få tilsendt information fra Brødrene Hartmann A/S 

på nuværende tidspunkt. Du kan efterfølgende til enhver tid registrere dig, så du modtager infor-

mation fra Selskabet. 

 

Har du spørgsmål til eller brug for hjælp med InvestorPortalen, er du velkommen til at kontakte 

VP Investor Services på telefon 43 58 88 66 eller skrive til vpinvestor@vp.dk. 

 

Med venlig hilsen 

Brødrene Hartmann A/S 

Bestyrelsen 

 

Bilag: Afkrydsningsskema og brugervejledning 
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