
Investor-
kommunikation 
direkte i din 
indbakke  
Registrer din e-mailadresse i 
InvestorPortalen og modtag 
vigtig information direkte i din 
indbakke

Vi benytter elektroniske medier som det primære 
middel til at kommunikere med vores aktionærer, og vi 
opfordrer derfor alle aktionærer til at registrere deres 
e-mailadresse i InvestorPortalen.

Alle aktionærer, der er navnenoteret i ejerbogen, 
har adgang til InvestorPortalen. Hvis du ikke er 
navnenoteret, bedes du kontakte din depotbank. 



Registrering af information i 
InvestorPortalen 

1.  Gå ind på Novo Nordisk Investor Relations website 
og klik på linket til InvestorPortalen.

2. Log ind med NemID eller

3. Log ind med VP-kontonummer og adgangskode 
 
3.1 InvestorPortalen benytter to-faktor verifikation ved hvert 
login. Du vælger selv, om din verifikationskode skal sendes til 
dit mobilnummer eller din e-mailadresse. 
 
Oftest består VP-kontonummeret af dit depotnummer plus 
foranstillet identifikationsnummer på dit pengeinstitut. Er du 
i tvivl, kan du henvende dig til din depotbank. 
 
3.2 Hvis du ikke ønsker at benytte NemID og ikke tidligere 
har været logget på InvestorPortalen, skal du klikke på linket 
‘Klik her for bestilling af nyt login’. Dine login-oplysninger 
bliver herefter sendt til dig med posten. 
 
Bemærk at virksomheder kun kan logge ind med VP-
kontonummer og adgangskode

Log på InvestorPortalen

Registrer din e-mailadresse og 
telefonnummer
1.  Når du er logget ind på InvestorPortalen, kan du 

registrere din e-mailadresse under ‘Indstillinger’.

2. Klik på ‘Ret e-mailindstillinger’, indtast din 
e-mailadresse og klik på ‘Gem’. 

3. Du vil modtage en bekræftelsesmail, der sendes 
til din e-mailadresse. Åbn mailen og klik på linket 
‘Bekræft din e-mailadresse’. 

4. Ønsker du at modtage to-faktor 
verifikationskoder via SMS, skal du klikke på ‘Ret 
telefonindstillinger’, indtaste dit mobilnummer 
og klikke på ‘Gem’.

Modtag investorinformation
1.  For at modtage investorinformation direkte 

i din indbakke skal du vælge menuen 
‘Aktionæroplysninger’ og herefter vælge  
‘Information’ i drop-down-menuen. 

2. Vælg de informationer, du ønsker at modtage ved 
at sætte flueben ud for de ønskede services og klik 
på ‘Tilmeld’.

https://www.novonordisk.com/investors/investor-portal-and-SHARE-magazine.html


Hvis du har brug for hjælp til at logge på InvestorPortalen eller registrering af 
din e-mailadresse, kan du kontakte Computershares helpdesk:

Computershare A/S 
Lottenborgvej 26 D, 2800 Kgs. Lyngby 
Tlf.: +45 4546 0997 
E-mail: info@computershare.dk

Har du brug for hjælp?


