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FORSLAG TIL ÆNDRING
AF VEDTÆGTERNES PKT. 12
Nuværende ordlyd:

Ændringsforslag:

12.

Forhøjelse af selskabskapitalen.

12.

Forhøjelse af selskabskapitalen.

12.1

Bestyrelsen er bemyndiget til ad én
eller flere gange fra den 31. marts 2016
til den 31. marts 2021, at gennemføre
en kapitalforhøjelse på op til nom. kr.
20.000.000 til minimum kurs 103, ved
udstedelse af op til 80.000 aktier á
nom. kr. 250 ved kontant indbetaling.

12.1

Bestyrelsen er bemyndiget til ad én
eller flere gange fra den 19. april 2018
til den 19. april 2023, at gennemføre en
kapitalforhøjelse på op til en samlet
aktiekapital i selskabet på nom. kr.
100.000.000 til minimum kurs 103, ved
udstedelse af op til 204.775 aktier á
nom. kr. 250 ved kontant indbetaling.

12.2

Forhøjelse af selskabskapitalen i henhold til ovennævnte bemyndigelser sker
uden fortegningsret, og altid til aktiernes markedskurs, dog minimum kurs
103, ligesom der ikke er tillagt aktierne
særlige rettigheder.

Forhøjelse af selskabskapitalen i henhold til ovennævnte bemyndigelser sker
uden fortegningsret for eksisterende
aktier, og altid til aktiernes markedskurs, dog minimum kurs 103, ligesom
der ikke er tillagt de nytegnede aktier
særlige rettigheder, og herunder har de
nytegnede aktier ikke fortegningsret
ved eventuel efterfølgende forhøjelse
af selskabskapitalen ved udnyttelse af
ovennævnte bemyndigelse. Tegningen
af aktierne kan ikke ske ved delvis indbetaling.

For de nye aktier skal der med hensyn
til rettigheder, indløselighed og omsættelighed gælde de samme regler som
for de øvrige aktier.

For de nye aktier skal der med hensyn
til rettigheder, indløselighed og omsættelighed gælde de samme regler som
for de øvrige aktier.

Eventuelle tegningsrettigheder kan ikke
overdrages og bortfalder ved tegnings-
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12.2

Eventuelle tegningsrettigheder kan ikke
overdrages og bortfalder ved tegnings-
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12.3

Bestyrelsen fastsætter på udvidelsestidspunktet tegningskursen, dog minimum kurs 103.

12.3

Bestyrelsen fastsætter på udvidelsestidspunktet tegningskursen, dog minimum kurs 103.

12.4

I øvrigt gælder følgende ved forhøjelse
af selskabskapitalen i medfør af bemyndigelserne:

12.4

I øvrigt gælder følgende ved forhøjelse
af selskabskapitalen i medfør af bemyndigelserne:

Aktierne skal lyde på ihændehaveren,
men kan noteres på navn i selskabets
Ejerbog.

Aktierne skal lyde på ihændehaveren,
men kan noteres på navn i selskabets
Ejerbog.

Aktierne skal være omsætningspapirer.

Aktierne skal være omsætningspapirer.

Ingen aktionærer er forpligtet til at
lade sine aktier indløse.

Ingen aktionærer er forpligtet til at
lade sine aktier indløse.

Aktierne er frit omsættelige.

Aktierne er frit omsættelige.

På generalforsamlingen giver hvert
aktiebeløb på kr. 250,00 én stemme.

På generalforsamlingen giver hvert
aktiebeløb på kr. 250,00 én stemme.

De nye aktier giver ret til udbytte eller
deltagelse i fondsaktieemission fra første regnskabsår efter tegningsåret.

De nye aktier giver ret til udbytte eller
deltagelse i fondsaktieemission fra første regnskabsår efter tegningsåret.

12.5

Bestyrelsen bemyndiges til at foretage
de nødvendige ændringer i vedtægterne, som er en følge af kapitalforhøjelsen.

12.5

Bestyrelsen bemyndiges til at foretage
de nødvendige ændringer i vedtægterne, som er en følge af kapitalforhøjelsen.

12.6

Samtlige selskabets aktier registreres i
VP Securities A/S.

12.6

Samtlige selskabets aktier registreres i
VP Securities A/S.
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