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 REF LVA 

Ordinær generalforsamling 2020 i COWI Holding A/S 

Aktionærerne i COWI Holding A/S indkaldes hermed til selskabets ordinære 

generalforsamling 2020, der afholdes 

Torsdag den 26. marts 2020 kl. 15.30  

i kantinen, COWI Holding A/S, Parallelvej 2, 2800 Kongens Lyngby 

Vedlagt finder du den endelige dagsorden med de fuldstændige forslag, der 

fremlægges på generalforsamlingen. 

Årsrapporten for 2019 er udarbejdet i en digital version, som du kan finde på 

COWIs hjemmeside, www.cowi.com/about/annual-reports.  

Coronavirus (COVID-19): Forholdsregler i forbindelse med 

generalforsamlingens afholdelse 

Vi følger løbende situationen i forbindelse med COVID-19 (coronavirus), der 

udvikler sig dagligt. På grund af den alvorlige situation og for at minimere 

risikoen for smitte vil vi bede dig som aktionær om at overveje hvorvidt du 

ønsker at deltage fysisk i generalforsamlingen. Samtidig vil vi opfordre dig til i 

stedet at gøre brug af brevstemme eller fuldmagt, som du kan give enten som 

afkrydsningsfuldmagt eller som fuldmagt til bestyrelsen eller til en 

medaktionær. Grundet den ekstraordinære situation har vi udvidet fristerne for 

brevstemme og fuldmagtsafgivelse. Endvidere vil du som aktionær have 

mulighed for at læse formandens og koncernchefens taler på aktionærportalen 

fra generalforsamlingens start.  

Hvis du inden for de sidste 14 dage har opholdt dig i et af de områder eller 

nærområder med høj risiko for lokal smittespredning eller hvis du har været i 

tæt kontakt med andre, der enten har besøgt disse områder eller som viser 

tegn på sygdom, vil vi opfordre dig til at afstå fra deltagelse i 

generalforsamlingen – dette set i lyset af risikoen for smitte og hensyntagen til 

andre deltagere.  

Til aktionærerne i COWI Holding A/S 

CVR 32892973 
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Vi har ligeledes valgt at aflyse de vanlige faglige oplæg og det efterfølgende 

traktement, som vi plejer at runde generalforsamlingen af med. Vi håber, 

aktionærerne vil have forståelse for det.  

Tilmelding og bestilling af adgangskort 

Skulle du alligevel ønske at deltage i generalforsamlingen, skal du tilmelde dig 

elektronisk via COWI Holdings aktionærportal. Se under fanen 

"Generalforsamling" og under "Adgangskort".  

Din tilmelding skal være registreret hos Computershare senest fredag den  

20. marts 2020.  

Når du har tilmeldt dig, vil du samtidig kunne downloade dit adgangskort, som 

du kan vise på din smartphone/tablet. Du kan også vælge at downloade dit 

adgangskort og medbringe en udskrift af det til generalforsamlingen.  

Dine stemmesedler vil blive udleveret, når du viser dit adgangskort på 

generalforsamlingen.  

Afgivelse af fuldmagt og brevstemme 

Hvis du ønsker at give en anden fuldmagt til at møde og afgive stemme på 

generalforsamlingen på dine vegne, kan du afgive fuldmagt via 

aktionærportalen under fanen "Generalforsamling". Ønsker du i stedet at 

afgive dine stemmer pr. brev, kan du ligeledes gøre dette via samme sted på 

aktionærportalen.  

Fristen for at afgive fuldmagt er udvidet til onsdag den 25. marts 2020 kl. 

12.00, og fristen for brevstemme er udvidet til dagen for generalforsamlingens 

afholdelse torsdag den 26. marts 2020 kl. 13.00. 

Vedtagelse af dagsordensforslag 

Bestyrelsen gør opmærksom på, at de stillede forslag under dagsordenens pkt. 

2-7 samt pkt. 8b kan vedtages på generalforsamlingen med simpelt flertal. De 

stillede forslag under dagsordenens pkt. 8a (i)-(ii) kan vedtages på  

generalforsamlingen, såfremt mindst 2/3 flertal af de afgivne stemmer og af 

den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital 

tiltræder forslagene. 

Venlig hilsen 

på vegne af bestyrelsen 

 

Steen Riisgaard 

Formand 


