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Opstilling af kandidat til valg af investorrepræsentant til bestyrelsen i Ny-

kredit Portefølje Administration A/S 
 

 
Hvis ikke samtlige felter er udfyldt korrekt, kan opstillingen af kandidaten være ugyldig.  
 
Information om stiller 

 
Til brug for dokumentation af retten til at opstille en kandidat skal nedenstående oplysninger angives. Det 
skal bemærkes, at en investor ikke kan opstille sig selv som kandidat. 

Navn: 
__________________________________________________________________________ 

Gade: 
__________________________________________________________________________ 

Postnr.: 
_________________________________________ 

By: 
________________________ 

Tlf.nr. 
_________________________________________ 

E-
mail: ________________________ 

 
 
 
I hvilken egenskab opstilles nedenstående kandidat? 
 
Som (sæt et kryds): 
 

☐ investor i de UCITS og kapitalforeninger, der administreres af Nykredit Portefølje Administration A/S 

☐ investor med en aftale om skønsmæssig porteføljepleje med Nykredit Portefølje Administration A/S 

☐ Investororganisation, angiv hvilken: 
________________________ 

☐ forbrugerorganisation, angiv hvilken: 
________________________ 

 
Underskrift - stiller 
 
Undertegnede bekræfter med sin underskrift: 

 
-  at have ret til at opstille nedenstående kandidat til valg i investorforum og 

 
-  at de afgivne oplysninger i denne formular er korrekte. 

 
 
 

Underskrift: __________________________________________________________________________ 
 
Dato: __________________________________________________________________________ 
 
Information om kandidat 

 

Til brug for valg af investorrepræsentant skal nedenstående informationer gives om kandidaten. Informatio-
nerne vil blandt andet fremgå på stemmeformularen.  
 

Navn: 
___________________________________________________ 

Fødselsdato: 
___________________________________________________ 

Uddannelsesmæssige baggrund: 
___________________________________________________ 

Denne formular sendes til: 

Nykredit Portefølje Administration A/S 

Kalvebod Brygge 1, 

1560 København V  

investorforum@nykredit.dk 
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Nuværende beskæftigelse:  
___________________________________________________ 

Eventuelle andre ledelsesmæssige hverv: 

 

___________________________________________________ 
 

___________________________________________________ 

 
___________________________________________________ 

 
___________________________________________________ 

Gade: 
___________________________________________________ 

Postnr.: 
_________________ 

By: 
______________________ 

Tlf.nr. 
_________________ 

E-mail: 
______________________ 

 

 
Underskrift - kandidat 
 
Med sin underskrift: 

 
-  accepterer undertegnede kandidaturet til hvervet som investorrepræsentant i bestyrelsen for Nykredit 

Portefølje Administration A/S 

 
og bekræfter samtidig 
 
-  at de afgivne oplysninger i dette dokument er korrekte 
-  at være myndig og 
-  at opfylde kravene til at blive valgt ind og besidde hvervet som investorrepræsentant i henhold til Fi-

nanstilsynets vurdering af egnethed og hæderlighed (fit & proper). 
 
 
 
Underskrift: ________________________________________________________ 
 
Dato: ________________________________________________________ 

 

 

- 0 - 

 

Information om behandling af personoplysninger  

 

Til brug for valg af investorrepræsentant til bestyrelsen i Nykredit Portefølje Administration A/S (herefter 

”NPA”), behandler NPA personoplysninger i overensstemmelse med vores privatlivspolitik og tilhørende tillæg, 

der er vedhæftet denne opstillingsformular, som bilag A. 

 

Vi gør særligt opmærksom på, at personoplysninger om kandidaten og hvem, der har opstillet kandidaten, 

videregives og offentliggøres, f.eks. på relevante hjemmesider og stemmesedler i forbindelse med afholdelse 

af valg til investorrepræsentant til bestyrelsen i NPA. Læs hvilke personoplysninger, der behandles i tillægget, 

der er vedhæftet som bilag A.  

 

Videregivelse og offentliggørelse sker på baggrund af en legitim interesse, jf. databeskyttelsesforordningens 

artikel 6, stk. 1, litra f, idet direktionen i NPA har en legitim interesse i at leve op til det gældende valgregulativ 

om at drage omsorg for, at oplysninger om hvilke kandidater, der er opstillet til valg af investorrepræsentant, 

er tilgængelig for investorerne gennem hele valg perioden.  

 

Den registrerede har til enhver tid ret til af grunde, der vedrører den pågældendes særlige situation, 

at gøre indsigelse mod behandling af sine personoplysninger.  
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BILAG A 

TILLÆG TIL PRIVATLIVSPOLITK 

Dette er et tillæg til Nykredit Portefølje Administration A/S privatlivspolitik. Tillægget gælder for behandling 

af personoplysninger i forbindelse med valg af investorrepræsentant til Nykredit Portefølje Administration 

A/S (herefter ”NPA”). 

Formålet 

 Formålet med behandlingen af personoplysninger er at kunne gennemføre valg af investorrepræ-

sentant til NPA, herunder bl.a. at administrere valget, opstille kandidater, modtagelse og optælling 

af stemmesedler i valgudvalget og offentliggøre afstemningsresultater.  

 Personoplysninger behandles endvidere med henblik på at identificere investors andele, for at in-

vestoren kan deltage i valget og afgive sin stemme. 

 Vi behandler endvidere personoplysninger med henblik på at drage omsorg for, at oplysninger om 

hvilke kandidater, der er opstillet til valg af investorrepræsentant, er tilgængelig for investorerne 

gennem hele valgperioden.  

 Formålet med behandlingen er endvidere at påse, at valg af investorrepræsentant afvikles i over-

ensstemmelse med lovgivningen, NPAs vedtægter og valgregulativ.  

 I forbindelse med opstilling af kandidat behandles der en række oplysninger om stilleren og kandi-

daten med henblik på, at investorerne kan vurdere kandidaternes forudsætninger for at bestride 

hvervet som investorrepræsentant.  

 Vi behandler endvidere personoplysninger i forbindelse med afgivelse af stemmer, som sker ved 

udfyldelse af fortrykt stemmeseddel.  

 Vi behandler endvidere personoplysninger om den valgte kandidat med henblik på, på vegne af 

kandidaten, at anmode Finanstilsynet om en vurdering af om den valgte kandidat er egnet og 

hæderlig.   

 Vi gør særligt opmærksom på, at personoplysninger om kandidaten og hvem, der har opstillet 

kandidaten, videregives og offentliggøres, f.eks. på relevante hjemmesider og stemmesedler, i 

forbindelse med afholdelse af valg til investorrepræsentant til bestyrelsen i NPA. Læs hvilke per-

sonoplysninger, der behandles i tillægget, der er vedhæftet som bilag A.  

 

Kategorier af personoplysninger 

NPA behandler følgende personoplysninger om ”stiller”: 

Almindelige personoplysninger: 

 Navn, gade, postnummer, by, telefonnummer og email-adresse  

 Oplysninger om, i hvilken egenskab kandidaten opstilles  

 Bekræftelse på, at opstiller har ret til at opstille den pågældende kandidat til valg, og at de afgivne 

oplysninger er korrekte  

 Dato og underskrift 

 

NPA behandler følgende personoplysninger om ”kandidaten”: 

Almindelige personoplysninger: 

 Navn, fødselsdato, gade, postnummer, by, telefonnummer og email-adresse 

 Oplysninger om, i hvilken egenskab kandidaten opstilles  

 Uddannelsesmæssig baggrund, nuværende beskæftigelse og eventuelle andre ledelsesmæssige er-

hverv 

 Bekræftelse på, at være kandidat til erhvervet som investorrepræsentant i NPA 

 Bekræftelse på, at de afgivne oplysninger er korrekte, at kandidaten er myndig, og at kandidaten 

opfylder kravene til at blive valgt ind og besidde erhvervet som investorrepræsentant iht. Finans-

tilsynets vurdering af egnethed og hæderlighed 

 Dato og underskrift 

 

NPA behandler følgende personoplysninger om ”den valgte kandidat”: 
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Almindelige personoplysninger: 

 Navn, fødselsdato, gade, postnummer, by, telefonnummer og email-adresse 

 Tidligere og nuværende bestyrelses- og direktionsposter for de seneste 10 år - både inden for og 

uden for den finansielle sektor - samt andre hverv inden for den finansielle sektor.  

 Tidligere og nuværende ansættelsesforhold, herunder selvstændig virksomhed inden for de seneste 

10 år.  

 Om den valgte kandidat er eller har været i betalingsstandsning, under konkursbehandling, om den 

valgte kandidat for tiden eller tidligere har indgivet begæring om gældsanering eller har været i 

forhandling om tvangsakkord. 

 Om virksomheder, hvor den valgte kandidat deltager eller har deltaget i ledelsen af, er eller har 

været i betalingsstandsning, under konkursbehandling eller i forhandlinger om tvangsakkord.  

 Om der er snævre forbindelser mellem den valgte kandidat og NPA, eller mellem den valgte kan-

didat og andre virksomheder eller personer, der har snævre forbindelser med NPA. 

 

Oplysninger om strafbare forhold 

 Straffeattest i forbindelse med godkendelse hos Finanstilsynet som egnet og hæderlig. 

 

NPA behandler følgende personoplysninger om ”stemmeafgiver”:  

Almindelige personoplysninger: 

 Navn, gade, postnummer og by 

 Hvilken kandidat der stemmes på  

 Investorandel 

 Dato og underskrift 

 

Kilder til personoplysninger 

Vi indsamler personoplysninger fra opstiller, kandidaten og stemmeafgiveren.   

Retsgrundlag 

Vi behandler personoplysninger på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (in-

teresseafvejningsreglen), hvor vores legitime interesser er, at  

 kunne gennemføre og administrere valg af investorrepræsentant til NPA, herunder opstille kandi-

dater, modtagelse og optælling af stemmesedler i valgudvalget og offentliggøre afstemningsresul-

tater 

 identificere investors andele for at investoren kan deltage i valget og afgive sin stemme 

 

 drage omsorg for, at oplysninger om hvilke kandidater, der er opstillet til valg af investorrepræ-

sentant, er tilgængelig for investorerne gennem hele valg perioden, jf. reglerne i det gældende 

valgregulativ 

 kunne overholde og påse, at valget afvikles i overensstemmelse med lovgivningen, NPAs vedtægter 

og valgregulativ.  

 behandle personoplysninger med henblik på, på vegne af den valgte kandidat, at anmode Finans-

tilsynet om en vurdering af om egnethed og hæderlighed (fit and proper).   

 

Vi behandler endvidere personoplysninger på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, 

litra c (overholdelse af retlig forpligtelse), hvor de(n) retlig(e) forpligtelser findes i: 

 

 Lov om finansiel virksomhed  

 

I forbindelse med godkendelse af den valgte kandidat af Finanstilsynet som egnet og hæderlig, behandles 

kandidatens straffeattest på grundlag af databeskyttelseslovens § 8, stk. 2.  
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Modtagere 

Vi deler personoplysninger med et valgudvalg i forbindelse med optællingen af stemmer. I visse tilfælde 

kan valgudvalget antage hjælp til stemmeoptælling, og i den forbindelse vil der blive delt oplysninger. 

Derudover kan vi dele dine oplysninger med bl.a. IT-leverandører og support, som vi samarbejder med for 

at assistere vores virksomhed. Vi videregiver endvidere oplysninger om den valgte kandidat til Finanstilsy-

net i forbindelse med godkendelse af den valgte kandidat som værende egnet og hæderlig.  

Opbevaring 

Personoplysninger opbevares som udgangspunkt i 2 år efter valget, medmindre der er særlige grunde, der 

taler for en længere opbevaringsperiode. I tilfælde af en længere opbevaringsperiode vil du blive særskilt 

oplyst herom. 

Dine rettigheder 

Du har en række rettigheder, når vi behandler dine personoplysninger. Læs om dine rettigheder i vores 

privatlivspolitik. 
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