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Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Core Bolig VI Investoraktieselskab Nr. 1 
 
Kære Investor, 
 
Som bekendt, blev beslutningen om at udlodde ordinært udbytte på baggrund af resultatet for 2019 truk-
ket tilbage grundet den dengang tiltagende coronakrise, som gav anledning til øget økonomisk usikker-
hed. Under hensyntagen til, at vi nu vurderer, at den generelle økonomiske usikkerhed er reduceret, og 
selskabets drift kun er blevet påvirket meget begrænset af coronakrisen, indstiller ledelsen, at der udbeta-
les ekstraordinært udbytte på 1.500 DKK pr. aktie. 
 
Samtidig benyttes lejligheden til at præcisere vedtægterne på et par punkter, således at det klart fremgår 
af investeringsstrategien og –rammen, at koncernen kan investere i ejendomsprojekterne i Glostrup og 
Horsens. Der påtænkes ikke på nuværende tidspunkt at erhverve andre ejendomsprojekter, men af prak-
tiske årsager foreslås formuleringen at være generel, således at vedtægterne ikke behøver at blive opda-
teret igen, hvis der er opstår nye muligheder. 
 
Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling, 
 

 Fredag den 25. september 2020, kl. 10.00 
Axeltorv 2N, 4., 1609 København V 

 
Dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent  

2. Vedtagelse af ekstraordinært udbytte på 1.500 DKK pr. aktie 

3. Forslag om ændring af vedtægter. Bestyrelsen foreslår, at vedtægterne præciseres på følgende 

punkter: 

o Investeringsstrategi og –rammen indarbejdes i vedtægterne samtidig med, at det præcises, 

at selskabet kan investere i projektejendomme, hvor koncernen selv står som bygherrer for 

projektet eller stiller køberfinansiering til rådighed for projektkøbet. Projektejendomme kan 

tillige erhverves i alle de større byer.  

o Principperne for opgørelse af indre værdi (vejledende aktiekurs) og adgangen til oplysninger 

indarbejdes i vedtægterne. Der er ikke ændringer i forhold den praksis som anvendes i dag. 

o Tidsfristen for forslag fra aktionærer til behandling på den kommende ordinære generalfor-

samling præcises til at være 1. februar hvert år.  

o Adressen for Computershare, som fører ejerbogen, opdateres. 

Udkast til de reviderede vedtægter kan findes på http://coreproperty.dk/core-bolig-vl/ og er i øvrigt 

fremlagt på selskabets kontor til gennemsyn fra dags dato. 

4. Eventuelt 
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Aktionærportal 
 
Elektronisk tilmelding til deltagelse i generalforsamling og afgive elektroniske fuldmagter skal ske via  
aktionærportal, som kan tilgås via link på www.coreproperty.dk, ved at bruge følgende: 
 
Brugernavn: ********* 
Password: ********* 
 
Personer kan alternativt anvende deres NemID til login. For selskabsinvestorer er det desværre ikke  
muligt at anvende NemID eller medarbejdersignatur, her skal brugernavn og password anvendes til login.  
 
Deltagelse i generalforsamling 
 
For at kunne deltage i selskabets generalforsamling skal aktionærerne senest onsdag den 23. september 
2020 have fremsat anmodning om adgangskort via Core Property Managements’ aktionærportal.  
 
Anmodning om adgangskort kan alternativt fremsættes via mail på info@coreproperty.dk.  
 
Adgangskort bliver sendt ud via e-mail til den e-mailadresse, der er angivet i aktionærportalen ved  
tilmeldingen.  
 
Afgivelse af fuldmagt  
 
Aktionærer har tillige mulighed for at afgive fuldmagt, hvis aktionæren er forhindret i at deltage.  
 
Fuldmagter kan afgives elektronisk via Core Property Managements’ aktionærportal, som kan tilgås via 
link på www.coreproperty.dk frem til onsdag den 23. september 2020.  
 
Hvis aktionæren ikke har mulighed for at tilgå aktionærportalen, kan Core Property Management  
kontaktes på info@coreproperty.dk. 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
Core Property Management P/S 
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