19. marts 2021
Kære medlem
Som bestyrelsesformand i Investeringsforeningen C WorldWide indkalder jeg hermed til ordinær generalforsamling onsdag den 14. april 2021, kl. 16.00 i foreningens lokaler på Dampfærgevej 26, 2100 København Ø.
Dagsorden i overensstemmelse med foreningens vedtægters § 16 er vedlagt dette brev.
Desværre er samfundet stadig ramt af konsekvenserne af Coronavirus (Covid-19). I tråd med myndighedernes
anbefalinger om forsamlingsforbud og andre tiltag for at begrænse smittespredningen i samfundet, så opfordrer
vi, i lighed med sidste år, til at deltage på generalforsamlingen via fuldmagt eller brevstemme.
Hvis du alligevel planlægger at deltage, bedes du følge myndighedernes retningslinjer, der blandt andet kan findes
på Sundhedsstyrelsens hjemmeside www.sst.dk.
Grundet Covid-19 vil der i år ikke blive serveret kaffe og kage efter generalforsamlingen.
Vi forbeholder os ligeledes ret til at afvise den fysiske deltagelse i tilfælde af, at forsamlingen overskrider den
grænse myndigheder har fastslået.
Hvis du ikke deltager på generalforsamlingen, kan du give fuldmagt til bestyrelsen eller en anden navngiven
tredjemand . Dette kan gøres elektronisk ved at afgive fuldmagt på cww.dk/investorportal. Det er også muligt
at indsende vedlagte blanket til foreningens aktiebogsfører, Computershare A/S. Blanketten skal være modtaget
senest den 8. april 2021, kl. 23.59 .
I relation til dagsordenens punkt 5) har Jens Høiberg, som et led i bestyrelsens
foryngelsesplan, i år valgt at fratræde og genopstiller derfor ikke i 2021.
Bestyrelsen foreslår Christoffer Fode som nyt medlem. Bestyrelsens øvrige
tre medlemmer ønsker at genopstille i 2021. For 2021 foreslår bestyrelsen, at
bestyrelsen fortsat består af fire personer.
Christoffer Fode er 44 år, er gift og har to drenge på 9 og 12 år og bor i
Højberg ved Aarhus. Christoffer er uddannet advokat i 2005 og er i dag
partner i advokatfirmaet Gorrissen Federspiel i Aarhus med speciale inden
for rådgivning af selskaber. Bestyrelsen ser, at Christoffer Fode kan tilføre
bestyrelsen værdi i form af sin juridiske ekspertise og hans grundlæggende
erhvervserfaring.
Foreningens ordinære generalforsamling henvender sig primært til dem med interesse for de formelle punkter på
dagsordenen. Udover generalforsamlingen tilbyder vi også en onlinemulighed for at møde investeringspersonerne
bag foreningen og blive opdateret på investeringsstrategierne. Du kan læse mere om disse muligheder på cww.dk.
Foreningens årsrapport kan fra den 19. marts 2021 hentes i en elektronisk version på cww.dk. Ønsker du alligevel
årsrapporten tilsendt, kan den rekvireres ved henvendelse til foreningen.

Investeringsforeningen C WorldWide
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Vi opfordrer alle investorer til at registrere deres e-mailadresse på cww.dk/investorportal, da vi ikke længere
indkalder alle medlemmer pr. brev til generalforsamlingen. E-mailadresser, der er noteret på investorportalen, vil
udelukkende blive brugt til indkaldelse til generalforsamling. Nye investorer og investorer, der har vist interesse via
fremmøde eller fuldmagt de seneste tre år eller investorer, der specifikt har udtrykt ønske herom, vil fortsat blive
indkaldt pr. brev. Generalforsamlingen vil ligeledes blive annonceret på foreningens hjemmeside.
Med venlig hilsen
Investeringsforeningen C WorldWide

Karsten Kielland
Formand

INVESTERINGSFORENINGEN C WORLDWIDE
afholder ordinær generalforsamling onsdag den 14. april 2021, kl. 16.00 i foreningens lokaler
Dampfærgevej 26, 2100 København Ø.
Henset til det nuværende forsamlingsforbud, foranstaltninger og anbefalinger fra myndighederne i forbindelse med Covid-19
for at forhindre smittespredning opfordres foreningens investorer i videst muligt omfang til at udøve investorrettigheder
ved at afgive fuldmagt til bestyrelsen eller brevstemme fremfor at møde fysisk op på generalforsamlingen.
Foreningen følger løbende udviklingen og myndighedernes anvisninger. Hvis antallet af tilmeldte til generalforsamlingen
vil medføre en overskridelse af et på tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse gældende forsamlingsforbud,
forbeholdes ret til at afvise den fysiske deltagelse.
Dagsorden:
1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
2.
		

Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, forslag til anvendelse af årets resultat, forslag til
anvendelse af provenu ved formuerealisationer samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes
honorar.
Bestyrelsen foreslår, at årsrapporten for 2020 og det heri indeholdte forslag til anvendelse af årets resultat
godkendes.

		

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelseshonoraret for 2020 godkendes (som anført i årsrapporten for 2020).

3.

Decharge til bestyrelsen.

4.
		

Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen.
Ingen forslag fremsat.

5.
		

Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Jf. vedtægternes § 19, stk. 3 er alle medlemmer på valg. Bestyrelsen indstiller til genvalg af Karsten Kielland,
Lars Aaen og Camilla Hartvig, som alle har erklæret sig villige hertil. Endvidere indstiller bestyrelsen til valg
af Christoffer Fode.

6.
		

Valg af revisor.
Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

7.

Eventuelt.

Adgangskort og fuldmagt
Adgangskort og stemmeseddel kan senest den 8. april 2021, kl. 23.59 bestilles via investorportalen: cww.dk/
investorportal eller ved henvendelse til foreningen på Dampfærgevej 26, 2100 København Ø, tlf. 35 46 35 46.
Adgangskortet vil blive sendt ud elektronisk via e-mail til den e-mailadresse, der er angivet i investorportalen ved
tilmeldingen. Adgangskortet skal medbringes til generalforsamlingen enten elektronisk på din smartphone/tablet
eller udskrevet. Har du rekvireret dit adgangskort pr. post, vil dit adgangskort ligge klar ved indgangen.

Investorer, der ikke har mulighed for at deltage i generalforsamlingen, kan give fuldmagt til bestyrelsen eller
anden navngiven tredjemand. Fuldmagt kan gives ved at udfylde, underskrive og returnere fuldmagtblanketten
til Computershare A/S pr. post, pr. e-mail eller udfyldes elektronisk via cww.dk/investorportal. Skriftlig eller
elektronisk fuldmagt til bestyrelsen eller andre skal være Computershare A/S i hænde senest den 8. april 2021,
kl. 23.59. Fremsendes fuldmagt pr. post, bemærk da venligst PostNords forsendelsesregler, som betyder, at et
almindeligt brev indleveret ved posthuset omdeles inden for 5 hverdage. Afleveres brevet i postkassen, kan der gå
op til 1-3 hverdage yderligere.
For at udøve stemmeret skal investeringsforeningsandelene mindst 1 uge forud for generalforsamlingen være
noteret på vedkommende medlems navn i foreningens bøger, jf. vedtægternes § 17, stk. 2.
Yderligere oplysninger
Dagsorden er fremlagt til gennemsyn på foreningens kontor. Årsrapporten med tilhørende revisionspåtegning
kan fra den 19. marts 2021 rekvireres ved henvendelse til foreningen. Både dagsorden og årsrapport kan desuden
findes på cww.dk.
På hjemmesiden kan endvidere findes information om persondataretlige forhold, herunder i relation til
generalforsamlingen, og der henvises i den forbindelse til privatlivs- og cookiepolitikken.
København, den 19. marts 2021
Bestyrelsen

