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Indkaldelse til generalforsamling i Core Poland Residential V Investoraktieselskab Nr. «Selskab» 
 
 

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling 
 

Torsdag den 15. april 2021 kl. 10.00 
hos Core Property Management P/S 
Axeltorv 2N, 4., 1609 København V 

 
Under hensyntagen til forsamlingsforbuddet er det ikke muligt at deltage fysisk i generalforsamlingen. 
 
Vi vil gerne opfordre til, at investorer afgiver deres stemme via elektronisk fuldmagt. Under hensyntagen til at 
der et begrænset antal aktionærer i dette investoraktieselskab, gælder opfordringen til at afgive fuldmagt alle 
aktionærer.  
 
Ønsker aktionærer at deltage elektronisk i generalforsamlingen via Microsoft Teams, skal der ske tilmelding 
til generalforsamlingen som angivet nedenfor. Ophæves forsamlingsforbuddet åbner vi naturligvis op for  
fysisk deltagelse. Se herom på vores hjemmeside. Vi vil efterfølgende offentliggøre referater på vores hjem-
meside. 
 
Det foreslås, at generalforsamlingen afholdes sammen med generalforsamlingerne for Core Poland  
Residential V Kommanditaktieselskab og Investoraktieselskaberne som ét samlet møde. 
 

 
Dagsorden ifølge vedtægterne: 
 

1) Valg af dirigent 
2) Bestyrelsens beretning 
3) Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse 
4) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.  

Bestyrelsen indstiller, at resultatet overføres til næste år. 
5) Valg af bestyrelse. Bestyrelsen indstiller til genvalg af Leif Stidsen, Frede Clausen og Kristine Wagner. 
6) Valg af revisor. Bestyrelsen indstiller til genvalg af PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret 

Revisionspartnerselskab. 
7) Orientering om plan for forenkling af selskabsstruktur. Direktionen vil redegøre for planen om en forenk-

let selskabsstruktur i Danmark og Polen. De danske Investoraktieselskaber fusioneres og det polske 
datterselskab omdannes fra et Limited Partnerselskab til et Limited Liability Company. Skattelovgivnin-
gen i Polen er ændret 1. januar 2021, hvilket giver den danske selskabsstruktur med et Kommanditak-
tieselskab og to investorselskaber en række uhensigtsmæssigheder. Forenklingen vil medføre løbende 
omkostningsbesparelser og sparet skat. Til gengæld fjernes muligheden for skattefrit udbytte i Danmark 
for de investorer, som i dag ejer over 10%, men som samlet vil komme til at eje under 10% af det  
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fusionerede selskab. Der vil derfor fremadrettet blive lagt op til, at der ikke udbetales udbytte, men at 
det løbende likviditetsoverskud i stedet anvendes til investeringer i nye ejendomme.   

8) Eventuelt fremsendte forslag til beslutning. Ingen. 
9) Eventuelt 

 

Årsrapport for 2020 er tilgængelig på http://coreproperty.dk/regnskab/ og er i øvrigt fremlagt på  
selskabets konto til gennemsyn fra dags dato.  
 
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: «Username» 
Password: «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.  
 
Elektronisk deltagelse i generalforsamling 
 
Aktionærer har mulighed for at stemme på generalforsamling ved at afgive fuldmagt til bestyrelsen eller ved 
at afgive afkrydsningsfuldmagt.  
 
Fuldmagter kan afgives elektronisk via Core Property Managements aktionærportal, som kan tilgås via link 
på www.coreproperty.dk frem til tirsdag den 13. april 2021.  
 
Hvis aktionæren ikke har mulighed for at tilgå aktionærportalen, kan Core Property Management  
kontaktes på info@coreproperty.dk. 
 
Deltagelse i generalforsamling 
 
For at kunne deltage i selskabets generalforsamling skal aktionærerne, senest tirsdag den 13. april 2021, 
have fremsat anmodning om adgangskort via Core Property Managements nye aktionærportal.  
 
Anmodning om adgangskort kan alternativt fremsættes via e-mail på info@coreproperty.dk.  
 
Adgangskort bliver sendt ud via e-mail til den e-mailadresse, der er angivet i aktionærportalen ved  
tilmeldingen. Efterfølgende vil der blive udsendt en personlig invitation til at deltage elektronisk via Microsoft 
Teams.  
 
 
Med venlig hilsen 
Core Property Management P/S 
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