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Februar 2013
Kære aktionær

Få investorinformation elektronisk
Det er nu muligt for aktionærer at få investorinformation og indkaldelser til generalforsamlinger fra Pandora A/S
("PANDORA") elektronisk i henhold til punkt 7.3 i PANDORAs vedtægter. Hvis du gerne vil modtage materiale via e‐
mail, beder vi dig venligst om at registrere dine personlige kontaktdetaljer og e‐mail adresse på vores investorportal
på www.pandoragroup.com.
Elektronisk kommunikation styrker dialogen og giver en hurtigere og mere effektiv kommunikation mellem PANDORA
og selskabets investorer i forbindelse med vigtige begivenheder. Fremover kan du få direkte adgang til alle disse
meddelelser i din e‐mail indbakke, så snart de offentliggøres.
PANDORA vil informere sine aktionærer om udgivelsen af årsrapporter, kvartalsrapporter og andre vigtige
meddelelser, så snart de er offentliggjort via NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Alle offentliggjorte dokumenter og
meddelelser vil også være tilgængelige via PANDORAs website: www.pandoragroup.com.
Du kan logge ind på investorportalen ved at bruge NemID eller følgende login oplysninger:
Brugernavn: «Username»
Adgangskode: «Password»
Du kan også bestille adgangskort til generalforsamlinger samt udfylde og afgive fuldmagter eller brevstemmer via
investorportalen.
Hvis du ikke ønsker at modtage indkaldelse til generalforsamlingen via e‐mail, men via almindelig post, skal du gøre os
opmærksomme på dette ved at sende et brev til Pandora A/S, Group Legal, Hovedvejen 2, 2600 Glostrup, eller ved at
sende en e‐mail til legal@pandora.net, med dit navn og VP‐kontonummer.
Hvis du ikke besvarer dette brev, går vi ud fra, at du ikke ønsker at modtage indkaldelser til generalforsamlinger og
andre meddelelser eller information fra PANDORA. Du kan dog til enhver tid registrere din e‐mail adresse på
investorportalen. Du kan også til enhver tid holde dig orienteret om selskabets aktiviteter via PANDORAs website:
www.pandoragroup.com.
Hvis du har nogen spørgsmål til dette brev eller elektronisk kommunikation fra PANDORA, er du velkommen til at
kontakte Heidi Scheffler på telefon + 45 3672 0044.
Venlig hilsen,
PANDORA A/S
Bestyrelsen

