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Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Core Bolig IV Investoraktieselskab Nr. «Selskab»  
 
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling 

 
Tirsdag den 5. april 2022 kl. 11.00 

hos Core Property Management P/S 
Axeltorv 2N, 4., 1609 København V 

 
Det foreslås, at generalforsamlingen afholdes sammen med generalforsamlingen for Core Bolig IV 
Kommanditaktieselskab og investorselskaberne som ét samlet møde. 
 
Dagsorden ifølge vedtægterne:  
 
1) Valg af dirigent  
2) Bestyrelsens beretning  
3) Forelæggelse af årsrapport 2021 med revisionspåtegning til godkendelse  
4) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.  

Bestyrelsen indstiller, at der udloddes udbytte jf. kurslisten.  
5) Valg af bestyrelse. Bestyrelsen indstiller til genvalg af Carsten Wiggers, Jesper Andreasen,  

Anders Nørregård, Pernille Backhausen og Svend Erik Kristensen  
6) Valg af revisor. Bestyrelsen indstiller til genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret 

Revisionspartnerselskab, Hellerup  
7) Eventuelt fremsendte forslag til beslutning  
8) Eventuelt  
 
Årsrapport for 2021 er tilgængelig på http://coreproperty.dk/regnskab/ og er i øvrigt fremlagt på  
selskabets konto til gennemsyn fra dags dato.  
 
  

Vi opfordrer til, at investorer logger 
på aktionærportalen for at registrere 
e-mail. 
 
Aktionærportalen kan tilgås via 
www.coreproperty.dk, jf. nedenstå-
ende vejledning. 

http://coreproperty.dk/regnskab/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.coreproperty.dk%2F&data=04%7C01%7Cngb%40coreproperty.dk%7Cd3736ec01ae64008ef8508d9f5f423ce%7C6e6a91acbb9f4db4b771ab7ff874650b%7C0%7C0%7C637811251189379575%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=g9KLWolRXgmUGJhOh1PS9xhadmFUiGM0vJfcpi%2B4V%2FM%3D&reserved=0


   

 
 

 

Exit-vindue 2022/23 
I henhold til vedtægterne har kapitalejerne mulighed for at tilmelde sig et exit-vindue i 2022/23, hvorefter at 
der vil ske indløsning senest 30. april 2023. Alle kapitalejere vil særskilt få nærmere oplysning herom i løbet 
af marts sammen med tilmeldingsskema, som skal returneres senest 30. april 2022.  
 
 
Aktionærportal 
 
Elektronisk tilmelding til deltagelse i generalforsamling og afgivelse elektroniske fuldmagter skal ske via  
aktionærportal, som kan tilgås via link på www.coreproperty.dk, ved at bruge følgende: 
 
Brugernavn: «Username» 
Password: «Password» 
 
Fysiske 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.  
 
 
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 fredag den 1. april 2022.  
 
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 du, senest fredag den 1. april 2022, have frem-
sendt anmodning om adgangskort via Aktionærportalen.  
 
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 i selskabets generalfor-
samling.  
 
Hvis du i stedet for fysisk deltagelse ønsker at deltage elektronisk via Microsoft Teams, bedes du rette hen-
vendelse til os via info@coreproperty.dk. 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
Core Property Management P/S 
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