
Dagsorden:  
1. Bestyrelsens og chefredaktionens beretning 

om Selskabets virksomhed i det forløbne år 
2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse 
3. Bestyrelsens forslag til disponering af det 

regnskabsmæssige resultat 
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
5. Valg af revisor 
6. Forslag om ændring af vedtægter som 

konsekvens af udstedelse af aktier gennem 
værdipapircentral (*1) 

7. Forslag om ændring af vedtægter 
som konsekvens af frivillig ordning om 
selskabsrepræsentation ved valg af 
medarbejdere til bestyrelsen (*2) 

8. Eventuelle emner 
 
De nævnte dagsordenpunkter 1-5 og 8 følger af 
vedtægternes §6, hvor dagsordenpunkter 6-7 og 
de underliggende forslag fremsættes til vedtagelse 

af bestyrelsen. Forslag, som ønskes behandlet på 
generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde 
senest d. 14. maj 2021 kl. 12.00. 

Alle aktionærer er velkomne, men deltagelse skal 
meddeles til generalforsamling@information.dk 
senest d. 21. maj 2021 jf. vedtægternes §7. 
 
Dagsorden samt årsrapport med 
revisionspåtegning og årsberetning er fremlagt  
på selskabets kontor og kan læses på  
www.information.dk/aarsrapport. De fuldstændige 
forslag – herunder forslag til vedtægtsændringer 
– er fremlagt på selskabets kontor og kan læses 
på www.information.dk/generalforsamling. Det 
nævnte materiale tilsendes endvidere digitalt til 
enhver noteret aktionær, der har fremsat ønske 
herom. 
 
Bemærk at stemmeretten på aktier først kan 

udøves, når man som aktionær er noteret i 
selskabets ejerbog, jævnfør vedtægterne. 
 
København, den 16.marts 2021.  
Bestyrelsen A/S Information 

*1: Bestyrelsen har fremsat forslag om at udstede alle A/S 

Informations aktier i dematerialiseret form som elektroniske 

aktier gennem en værdipapircentral, VP Securities i Danmark. 

Forslaget fremsættes af bestyrelsen, idet der ønskes digitalisering 

af selskabets aktier. Vedtagelse af forslaget vil medføre, at der 

skal ændres i vedtægterne for A/S Information. De foreslåede 

vedtægtsændringer som følge af det fremsatte forslag er gjort 

tilgængeligt på www.information.dk/generalforsamling. 

*2: Bestyrelsen har fremsat forslag om at indføre en frivillig 

ordning om selskabsrepræsentation i forbindelse med valg 

af medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen. Vedtagelse af 

forslaget vil medføre, at der skal ændres i vedtægterne for A/S 

Information. Den foreslåede vedtægtsændring som følge af det 

fremsatte forslag er gjort tilgængelig på www.information.dk/

generalforsamling.

Indkaldelse til Informations ordinære 
generalforsamling 2021 

Afholdes d. 25. maj 2021 kl. 9.00, Store Kongensgade 40C, 1264 København K 


