
 

AKTIER I DEPOT 

 
Regler og rettigheder for  

kunder med aktiedepot 
 

Disse EU-regler om aktionærrettigheder har betydning for dig, som har aktier i depot. 

 

 

Når du har aktier i et eller flere selskaber, 

der handles på et reguleret marked i EU,  

er du omfattet af EU-reglerne om aktionær-

rettigheder. 

 

Reglerne betyder blandt andet, at vi som  

din depotbank giver dig besked om dine 

muligheder for at udnytte dine rettigheder  

i de selskaber, hvor du er aktionær. Det 

gælder både dine aktier i danske og 

udenlandske selskaber. Beskederne inde-

holder 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 depot bank skal 

give dig besked om: 

 

Selskabshændelser  

(corporate actions) 

Du får besked fra os om de selskabs-

hændelser, hvor du kan foretage et aktivt 

valg – fx geninvestere dit udbytte eller 

deltage i nytegning. Du er ikke forpligtet til 

at udnytte dine aktionærrettigheder. 

 

 

Generalforsamling  

og stemmeafgivelse 

Du får besked om – og indkaldelse til – 

generalforsamling, 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. 

 

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 fuldmagts-

reglerne. 

 

Aktionæridentifikation 

Som noget nyt har EU-selskaber krav på at 

få oplyst identitet 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 dine aktier 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.

 


