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REGLER OG RETTIGHEDER FOR KUNDER MED AKTIEDEPOT 
 
Disse EU-regler om aktionærrettigheder trådte oprindeligt i kraft 3. september 2020. Reglerne 
har betydning for dig, der har aktier i et depot. 
 
Når du har aktier i et eller flere EU-selskaber, der handles på et såkaldt reguleret marked i EU, er du 
omfattet af EU-reglerne om aktionærrettigheder.  
 
Reglerne betyder bl.a., at vi giver dig besked om dine muligheder for at udnytte dine rettigheder i de 
selskaber, hvor du er aktionær og har aktierne i depot hos os. Det gælder både dine aktier i danske og 
udenlandske selskaber. Beskederne indeholder også information om, hvordan du udnytter dine rettigheder.  
 
Du får altid besked via e-Boks. 
 
De nye regler skal dels give dig bedre mulighed for at forholde dig aktivt til din investering, dels give 
selskaberne mulighed for at få oplyst identiteten på deres aktionærer. 
 
Her får du et overblik over, hvilke aktionærrettigheder vi som depotbank skal give dig besked om: 
 
Selskabshændelser (corporate actions) 
Du får besked fra os om de selskabshændelser, hvor du kan foretage et aktivt valg - fx geninvestere dit 
udbytte eller købe tegningsretter. Du er ikke forpligtet til at udnytte dine aktionærrettigheder.  
 
Generalforsamling og stemmeafgivelse 
Du får besked om – og indkaldelse til – generalforsamling (både ordinær og ekstraordinær), ligesom du får 
oplyst, hvordan du deltager, og hvordan du stemmer.  
 
Hvis du har netbank, får du i løbet af 2021 adgang til at stemme via netbanken. Når det bliver muligt, får 
du besked i din netbank. 
 
I Danmark kan du kun stemme på generalforsamling i danske selskaber, hvis du har navnenoteret dine 
aktier. Og du skal give fuldmagt, hvis du ønsker, at en anden person skal repræsentere dig og stemme på 
dine vegne på en generalforsamling. Enkelte andre EU-medlemslande har tilsvarende regler. Du kan se 
regler om afgivelse af fuldmagt, og hvilke lande der er omfattet af reglerne, her.  
 
Som depotbank fungerer vi udelukkende som formidler mellem dig som aktionær og det selskab, du er 
aktionær i. Derfor har du selv ansvaret for at overholde fuldmagtsreglerne. 
 
Aktionæridentifikation 
Som noget nyt har EU-selskaber krav på at få oplyst identiteten på deres aktionærer af alle de formidlere, 
der er i kæden mellem aktionær og selskab. Som din depotbank er vi derfor forpligtet til at udlevere 
oplysninger om dig som aktionær til det selskab, du har aktier i – uanset om du er navnenoteret eller ej. 
Til gengæld skal selskabet slette dine personoplysninger, så snart selskabet bliver bekendt med, at du ikke 
længere ejer aktier i selskabet. 
 

Senest opdateret  
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https://www.bnymellon.com/emea/en/_locale-assets/pdf/regulatory-information/shareholder-rights-directive-ii/srd-ii-proxy-services-documentation-requirements-by-market.pdf
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