
 

  

Bilag 2 - Oversigt over vedtægtsændringer 
 

  



Side 2 

 

Forslag til ændringer af Selskabets vedtægter som følger af de fremsatte forslag på generalforsamlingen den 30. april 2018 

Dagsordens-
forslag (nr.) 

Vedtægtsbe-
stemmelse 

Nuværende ordlyd Forslag til ændring 

6.1.1 Pkt. 3.1 ”Selskabets aktiekapital udgør DKK 31.453.830, 
der fordeles i A- og B-aktier à DKK 10,00, således 
at 2,8616% af aktiekapitalen svarende til DKK 
900.080 udgøres af A-aktier, og 97,1384% af ak-
tiekapitalen svarende til DKK 30.553.750 udgøres 
af B-aktier.” 

”Selskabets aktiekapital udgør DKK 31.453.830, 
der fordeles i aktier à DKK 10,00.” 
 

6.1.1 Pkt. 3.5 ”Hver aktionær har fortegningsret ved nyudstedel-
se af aktier inden for deres egen klasse. Såfremt en 
eller flere aktionærer vælger ikke at udnytte for-
tegningsretten, er de andre aktionærer berettigede 
til at udnytte den uudnyttede fortegningsret for-
holdsmæssigt i forhold til deres besiddelse af akti-
er. En beslutning, der medfører en forskydning i 
retsforholdet mellem A- og B-aktionærerne er kun 
gyldig, når den tiltrædes af aktionærer, der ejer 
mindst to tredjedele af den på generalforsamlingen 
repræsenterede del af den aktieklasse, hvis retsstil-
ling forringes.” 

”Hver aktionær har fortegningsret ved nyudstedel-
se af aktier. Såfremt en eller flere aktionærer væl-
ger ikke at udnytte fortegningsretten, er de andre 
aktionærer berettigede til at udnytte den uudnyt-
tede fortegningsret forholdsmæssigt i forhold til 
deres besiddelse af aktier.” 
 

6.1.1 Pkt. 3.6 ”Selskabet har forkøbsret ved enhver overdragelse 
af A-aktier, med undtagelse af overdragelser, der 
sker koncerninternt jf. selskabslovens § 6. Hvis ud-
nyttelse af forkøbsretten vil medføre, at et opkøb af 
A-aktierne ikke kan ske for Selskabets frie reserver, 
vil opkøbet foregå som led i en kapitalnedsættelse.  
Ønsker en A-aktionær at overdrage sine A-aktier i 
Selskabet, skal A-aktionæren indhente et ubetinget, 
kontant tilbud fra en potentiel køber. Derefter skal 
A-aktionæren forelægge tilbuddet for Selskabets 
bestyrelse. På grundlag heraf skal bestyrelsen ind-
kalde til en generalforsamling med mindst 3 ugers 
varsel i overensstemmelse med pkt. 5.2. 

Bestemmelsen ophæves 



Side 3 

 

Dagsordens-
forslag (nr.) 

Vedtægtsbe-
stemmelse 

Nuværende ordlyd Forslag til ændring 

Hvis 2/3 af de afgivne stemmer fra B-
aktionærerne på generalforsamlingen tiltræder et 
køb af de tilbudte A-aktier, skal Selskabet søge kø-
bet finansieret på forsvarlige vilkår og gennemført 
indenfor 4 uger efter generalforsamlingen. I mod-
sat fald kan A-aktionæren ved udløbet af 4 ugers 
perioden fra generalforsamlingen tage imod til-
buddet fra køberen. Hvis købet gennemføres, skal 
Selskabet søge de købte A-aktier annulleret og ak-
tiekapitalen tilsvarende nedsat.” 

6.1.1 Pkt. 3.7 ”Senest på tolvårsdagen for Selskabets stiftelse (25. 
juni 2019) ophæves opdelingen mellem A- og B- ak-
tier. Fra denne dato har Selskabet kun en aktie-
klasse, hvor alle aktier har samme rettigheder som 
Selskabets B-aktier.” 

Bestemmelsen ophæves 

6.1.2 Pkt. 4.1 ”Selskabets bestyrelse bemyndiges frem til den 28. 
april 2022 til ad en eller flere omgange at forhøje 
Selskabets aktiekapital ved udstedelse af op til i alt 
nominelt 270.000.000 B-aktier (27.000.000 stk. 
B-aktier à 10,00).” 

”Selskabets bestyrelse bemyndiges frem til den 30. 
april 2023 til ad en eller flere omgange at forhøje 
Selskabets aktiekapital ved udstedelse af op til i alt 
nominelt DKK 270.000.000 aktier (27.000.000 
stk. aktier à DKK 10,00) med fortegningsret for 
selskabets eksisterende aktionærer. Kapitalforhø-
jelsen kan ske til en kurs, der er lavere end mar-
kedskursen, og skal ske ved kontant indbetaling.” 

6.1.2 Pkt. 4.2 ”Kapitalforhøjelse af B-aktiekapitalen skal ske til 
markedskurs og kan ske såvel ved kontant indbe-
taling som på anden måde, herunder ved konver-
tering af gæld eller ved apportindskud. Enhver 
kontant kapitalforhøjelse af B-aktiekapitalen skal 
ske med fortegningsret for de eksisterende aktio-
nærer.” 

”Selskabets bestyrelse bemyndiges frem til den 30. 
april 2023 til ad en eller flere omgange at forhøje 
Selskabets aktiekapital ved udstedelse af op til i alt 
nominelt DKK 270.000.000 aktier (27.000.000 
stk. aktier à DKK 10,00) uden fortegningsret for 
selskabets eksisterende aktionærer. Kapitalforhø-
jelsen skal ske til markedskurs og kan ske såvel ved 
kontant indbetaling som på anden måde, herunder 
ved konvertering af gæld eller ved apportindskud.” 



Side 4 

 

Dagsordens-
forslag (nr.) 

Vedtægtsbe-
stemmelse 

Nuværende ordlyd Forslag til ændring 

6.1.2 Pkt. 4.3 ”De nye aktier skal være omsætningspapirer, lyde 
på navn og noteres i Selskabets ejerbog. Der skal 
ikke gælde samme indskrænkninger i omsættelig-
heden af de nyudstedte aktier og ingen aktionær 
skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse 
helt eller delvist.” 

”Bestyrelsens bemyndigelser efter pkt. 4.1 og 4.2 
ovenfor kan tilsammen maksimalt udnyttes til at 
forhøje Selskabets aktiekapital med i alt nominelt 
DKK 270.000.000. Nye aktier udstedt i henhold til 
pkt. 4.1 og 4.2 skal være omsætningspapirer, skal 
være fuldt indbetalte, skal lyde på navn og skal no-
teres i Selskabets ejerbog. Der skal ikke gælde ind-
skrænkninger i omsætteligheden af de nyudstedte 
aktier, og ingen aktionær skal være forpligtet til at 
lade sine aktier indløse helt eller delvist.” 

6.1.1 Pkt. 6.1 ”Senest 3 uger før generalforsamlingen (inklusiv 
dagen for dennes afholdelse) skal følgende oplys-
ninger gøres tilgængelige for aktionærerne: 
- Indkaldelsen 
- Det samlede antal aktier og stemmerettigheder 

på datoen for indkaldelsen, herunder det sam-
lede antal for hver aktieklasse 

- De dokumenter, der skal fremlægges på gene-
ralforsamlingen, herunder for den ordinære 
generalforsamlings vedkommende den senest 
reviderede årsrapport 

- Dagsordenen og de fuldstændige forslag 
- I givet fald de formularer, der anvendes ved 

stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemme-
afgivelse pr. brev. Gøres disse ikke tilgængelige 
på internettet, oplyser selskabet på hjemmesi-
den, hvordan formularerne kan rekvireres i 
papirform, og sender formularerne til enhver 
aktionær, der ønsker det.” 

”Senest 3 uger før generalforsamlingen (inklusiv 
dagen for dennes afholdelse) skal følgende oplys-
ninger gøres tilgængelige for aktionærerne: 
- Indkaldelsen 
- Det samlede antal aktier og stemmerettigheder 

på datoen for indkaldelsen 
- De dokumenter, der skal fremlægges på gene-

ralforsamlingen, herunder for den ordinære 
generalforsamlings vedkommende den senest 
reviderede årsrapport 

- Dagsordenen og de fuldstændige forslag 
- I givet fald de formularer, der anvendes ved 

stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemme-
afgivelse pr. brev. Gøres disse ikke tilgængelige 
på internettet, oplyser selskabet på hjemmesi-
den, hvordan formularerne kan rekvireres i 
papirform, og sender formularerne til enhver 
aktionær, der ønsker det.” 

6.1.1 Pkt. 9.2 ”Hver A-aktie på nominelt DKK 10 giver ret til 1 
stemme.” 

Bestemmelsen ophæves 



Side 5 

 

Dagsordens-
forslag (nr.) 

Vedtægtsbe-
stemmelse 

Nuværende ordlyd Forslag til ændring 

6.1.1 Pkt. 9.3 (ny 
pkt. 9.2) 

”Hver B-aktie på nominelt DKK 10 giver ret til 1 
stemme.” 

”Hver aktie på nominelt DKK 10 giver ret til 1 
stemme.” 

6.3 Pkt. 11.2 ”Intet medlem kan have sæde i bestyrelsen længere 
end til den ordinære generalforsamling i det ka-
lenderår, hvor bestyrelsesmedlemmet fylder 70 
år.” 

Bestemmelsen ophæves 

 


