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V E D T Æ G T E R 
 

for 
 

NTR HOLDING A/S 
(CVR-nr. 62 67 02 15) 

 

 

NAVN OG FORMÅL 
 

§ 1 

Selskabets navn er ”NTR Holding A/S”. 

 

§ 2 

Selskabets formål er, direkte og indirekte som holdingselskab, at drive handel, håndværk og industri, fore-

tage finansiering og investering samt udøve anden virksomhed, der står i naturlig forbindelse hermed. 

 

KAPITAL OG AKTIER 
 

§ 3 

Selskabets aktiekapital er 49.494.000 kr., hvoraf 2.186.580 kr. er A-aktiekapital og 47.307.420 kr. er B-

aktiekapital. A-aktiekapitalen er fordelt på 109.329 aktier á 20 kr. 

 

B-aktiekapitalen er fordelt på 2.365.371 aktier á 20 kr. B-aktierne er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen 

A/S og udstedes gennem en værdipapircentral. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 

 

Såvel A- som B-aktier er omsætningspapirer. 

 

Såvel A- som B-aktier udstedes lydende på navn og kan ikke overdrages til ihændehaveren. 

 

Såvel A-aktier som B-aktier skal stedse være noteret på navn i selskabets ejerbog. 

 

Anmodning om notering i selskabets ejerbog sker ved henvendelse til selskabets hovedkontor. Anmodning 

om notering af aktier, som er udstedt gennem en værdipapircentral, indgives dog til aktionærens kontofø-

rende institut. 

 

Der gælder ingen indskrænkning i aktiernes omsættelighed. 

 

Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist. 

 

Selskabets ejerbog føres på selskabets vegne af VP Investor Services A/S, CVR-nr. 30201183. 
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§ 3a 

Bestyrelsen bemyndiges til indtil den 24. april 2019 ad én eller flere gange at forhøje selskabets B-

aktiekapital med indtil nominelt 20.000.000 kr. (1.000.000 stk. B-aktier) med fortegningsret for selskabets 

aktionærer. 

 

Bestyrelsen er endvidere bemyndiget til indtil den 24. april 2019 ad én eller flere gange at forhøje selska-

bets B-aktiekapital til markedskurs med indtil nominelt 20.000.000 kr. (1.000.000 stk. B-aktier) uden forteg-

ningsret for selskabets aktionærer. 

 

Bestyrelsens bemyndigelser efter denne § 3a kan tilsammen maksimalt udnyttes til at forhøje aktiekapitalen 

med i alt indtil nominelt 20.000.000 kr. (1.000.000 stk. B-aktier). 

 

Bestyrelsen kan beslutte, at forhøjelsen helt eller delvis skal ske på anden måde end ved kontant indbeta-

ling. Aktierne skal være omsætningspapirer, kan ikke overdrages til ihændehaveren og skal lyde på navn 

samt være noteret i selskabets ejerbog. De nye aktier skal ikke være underlagt nogen indskrænkninger i de-

res omsættelighed. 

 

Bestyrelsen har den 17. september 2015 besluttet delvist at udnytte sin bemyndigelse i henhold til denne 

bestemmelse ved forhøjelse af B-aktiekapitalen uden fortegningsret for selskabets aktionærer med nomi-

nelt 3.909.700 kr. 

 

Bestyrelsen har den 3. maj 2017 besluttet delvist at udnytte sin bemyndigelse i henhold til denne bestem-

melse ved forhøjelse af B-aktiekapitalen uden fortegningsret for selskabets aktionærer med nominelt 

4.300.660 kr. 

 

§ 4 

Hver A-aktie á 20 kr. giver 10 stemmer på selskabets generalforsamlinger. 

 

Hver B-aktie á 20 kr. giver 1 stemme på selskabets generalforsamlinger. 

 

Bortset fra foranstående bestemmelser og den i § 15 omtalte ret for B-aktionærerne til at vælge ét medlem 

af selskabets bestyrelse samt de klassevise rettigheder nedenfor i §§ 7-8 gælder der ingen forskelligheder 

mellem aktieklasserne.  

 

§ 5 

Når selskabets årsrapport er godkendt af generalforsamlingen, udbetales det vedtagne udbytte til selska-

bets aktionærer. 

 

Udbytte udbetales til den, der i selskabets ejerbog er noteret som aktionær. For aktier udstedt gennem en 

værdipapircentral udbetales udbytte på grundlag af de i værdipapircentralen registrerede oplysninger. 

 

Retten til udbytte på aktier, der ikke er udstedt gennem en værdipapircentral, og som ikke er hævet, foræl-

des efter lovgivningens almindelige regler herfor. 

 

§ 5a 

Bestyrelsen er bemyndiget til, for en tidsubegrænset periode, at træffe en eller flere beslutninger om at 

uddele ekstraordinært udbytte til aktionærerne i overensstemmelse med selskabslovens nærmere regler 

herfor. 

 

§ 6 

Selskabets aktier kan mortificeres uden dom efter de til enhver tid gældende lovregler herom. 

 

Enhver mortifikation i henhold til nærværende bestemmelse sker for aktionærens regning. 
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§ 7 

Forholdet mellem selskabets A- og B-aktiekapital må ikke forrykkes til ugunst for A-aktionærerne, medmin-

dre dette sker i forbindelse med en forhøjelse af B-aktiekapitalen til markedskurs uden fortegningsret for 

aktionærerne, til favørkurs med fortegningsret for samtlige aktionærer eller til fordel for medarbejderne i 

selskabet og dettes datterselskaber. Følgelig skal A-aktiekapitalen ved alle andre forhøjelser af B-

aktiekapitalen forhøjes ved nytegning, således at forholdet mellem A-aktiekapitalen og B-aktiekapitalen på 

tidspunktet for forhøjelsesbeslutningen ikke ændres. 

 

§ 8 

Ved forhøjelse af aktiekapitalen med nye A-aktier har de hidtidige A-aktionærer fortegningsret til de nye A-

aktier i forhold til deres A-aktiebesiddelse. 

 

Ved forhøjelse af aktiekapitalen med nye B-aktier har de hidtidige B-aktionærer fortegningsret til de nye B-

aktier i forhold til deres B-aktiebesiddelse. 

 

Generalforsamlingen kan dog beslutte, at forhøjelsen af B-aktiekapitalen skal ske uden fortegningsret for 

aktionærerne, såfremt forhøjelsen af B-aktiekapitalen sker til en kurs, der ikke er lavere end markedskur-

sen, eller forhøjelsen sker til fordel for medarbejderne i selskabet og dettes datterselskaber. 

Ved forhøjelse af aktiekapitalen med en ny aktieklasse har de hidtidige aktionærer fortegningsret til de nye 

aktier i forhold til deres samlede aktiebesiddelse på nævnte tidspunkt.  

 

GENERALFORSAMLINGER 
 

§ 9 

Selskabets generalforsamlinger afholdes i Region Hovedstaden. Den ordinære generalforsamling afholdes 

inden udgangen af april måned. 

 

Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med højst fem ugers og mindst tre ugers varsel. Indkaldelsen 

offentliggøres på selskabets hjemmeside, www.ntr.dk, samt ved meddelelse til de noterede aktionærer, 

som har fremsat begæring derom. 

 

Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen for generalforsamlingen samt de yderligere oplysninger, som lov-

givningen foreskriver. 

 

En aktionær har ret til at få et bestemt emne optaget på dagsordenen for den ordinære generalforsamling, 

forudsat at aktionæren skriftligt fremsætter krav derom over for bestyrelsen senest 6 uger før det annonce-

rede tidspunkt for generalforsamlingens afholdelse. 

 

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt, eller revisor har 

forlangt det. Ekstraordinær generalforsamling skal endvidere afholdes, når det forlanges af A- eller B-

aktionærer, der ejer mindst 1/20 af hele aktiekapitalen, eller 1/10 af henholdsvis A- eller B-aktiekapitalen. 

Indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling skal ske inden to uger efter modtagelse af anmodnin-

gen. 

 

I en periode på tre uger før generalforsamlingen og frem til og med dagen for generalforsamlingen, vil der 

på selskabets hjemmeside være fremlagt kopi af indkaldelsen med dagsorden, fuldstændige forslag, doku-

menter der fremlægges på generalforsamlingen, formularer til afgivelse af fuldmagt og brevstemmer samt 

oplysninger om stemme- og kapitalforhold på indkaldelsestidspunktet. 
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§ 10 

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte: 

 

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 

2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse. 

3. Forslag til anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport. 

4. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse. 

5. Behandling af forslag som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer. 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 

7. Valg af revisor. 

8. Eventuelt. 

 

§ 11 

En aktionærs ret til at deltage i en generalforsamling og til at afgive stemme fastsættes i forhold til de akti-

er, aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen ligger en uge før generalforsamlingen. 

De aktier, den enkelte aktionær besidder på registreringsdatoen, opgøres på baggrund af notering af aktio-

nærens ejerforhold i ejerbogen samt på baggrund af meddelelser om ejerforhold, som selskabet har mod-

taget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen. 

 

En aktionær, der er berettiget til at deltage i generalforsamlingen, jf. ovenfor, og som ønsker at deltage i 

generalforsamlingen, skal senest tre dage før dens afholdelse anmode om adgangskort til generalforsamlin-

gen. 

 

En aktionær har ret til at møde ved fuldmægtig. Enhver aktionær og dennes fuldmægtig kan møde sammen 

med en rådgiver. 

 

En aktionær, der er berettiget til at deltage i en generalforsamling, jf. ovenfor, har mulighed for at afgive 

stemmer ved brevstemme. Brevstemme skal afgives skriftligt og være selskabet i hænde senest to dage før 

generalforsamlingen. 

 

§ 12 

Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen valgt dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle 

spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultater. Dirigenten rå-

der over de nødvendige beføjelser hertil. 

 

Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, der underskrives af dirigenten. 

 

§ 13 

På en generalforsamling kan beslutning kun tages om forslag, der har været optaget i dagsordenen, og æn-

dringsforslag hertil. 

 

De på generalforsamlingen behandlede sager afgøres ved simpel stemmeflerhed, for så vidt der ikke efter 

lovgivningen kræves særlig stemmeflerhed. 
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ELEKTRONISK KOMMUNIKATION 
 

§ 14 

Al kommunikation fra selskabet til de enkelte aktionærer, som i henhold til selskabets vedtægter, selskabs-

loven eller børslovgivningen skal udveksles mellem selskabet og aktionærerne, herunder indkaldelse til ge-

neralforsamlinger, kan ske elektronisk ved e-mail. Selskabet kan dog til enhver tid vælge at benytte almin-

delig brevpost som alternativ eller supplement til e-mail. Generelle meddelelser gøres tilgængelige på sel-

skabets hjemmeside www.ntr.dk og på sådan anden måde, som måtte være foreskrevet i lovgivningen. 

 

Kommunikation fra aktionærer til selskabet kan ske ved e-mail til ntr@ntr.dk eller ved almindelig brevpost. 

 

Selskabet skal anmode navnenoterede aktionærer om en e-mail-adresse, hvortil meddelelser mv. kan sen-

des. Det er aktionærens ansvar at sikre, at selskabet til stadighed er i besiddelse af den korrekte e-mail-

adresse. 

 

Nærmere oplysning om kravene til de anvendte systemer samt om fremgangsmåden ved elektronisk kom-

munikation findes på selskabets hjemmeside www.ntr.dk. 

 

BESTYRELSE OG DIREKTION 
 

§ 15 

Selskabet ledes af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse på 3 – 6 medlemmer efter generalforsamlin-

gens nærmere bestemmelse. 

 

Selskabets B-aktionærer har ret til at vælge et af bestyrelsesmedlemmerne. Valget sker på generalforsam-

lingen ved simpel stemmeflerhed af de afgivne B-stemmer. 

 

De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamlingen af samtlige aktionærer. 

 

De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer afgår hvert år, men kan genvælges. 

 

Intet medlem kan have sæde i bestyrelsen længere end til den ordinære generalforsamling i det kalenderår, 

hvor bestyrelsesmedlemmet fylder 70 år. 

 

Ophører et bestyrelsesmedlems hverv før udløbet af hans valgperiode, kan bestyrelsen indkalde til ekstra-

ordinær generalforsamling til valg af nyt medlem for det afgående medlems resterende valgperiode, jf. dog 

selskabslovens § 121, stk. 2. Var det afgåede medlem det, som er valgt af B-aktionærerne, skal bestyrelsen 

indkalde til ekstraordinær generalforsamling med henblik på nyvalg. 

 

§ 16 

Bestyrelsen, der sammen med direktionen forestår ledelsen af selskabet, vælger af sin midte en formand. 

Bestyrelsen kan endvidere beslutte at vælge en næstformand. 

 

Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens 

stemme udslagsgivende – og i dennes fravær, en eventuel næstformands. 

 

Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelse af sit hverv. 

 

Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende 

medlemmer af bestyrelsen. På det første bestyrelsesmøde efter foretagen revision forelægges revisionspro-

tokollen, og samtlige bestyrelsesmedlemmer skal med deres underskrift bekræfte, at de er gjort bekendt 

med indholdet. 

 

Bestyrelsen aflønnes med et af generalforsamlingen fastsat honorar til hvert medlem. 
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§ 17 

Bestyrelsen ansætter en direktion til at lede selskabets daglige drift, fastsætter vilkårene for dennes ansæt-

telse samt de nærmere regler for dennes kompetence. 

 

Bestyrelsen kan meddele enkel og kollektiv prokura. 

 

§ 18 

Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af et bestyrelsesmedlem i forening med en di-

rektør. 

 

REGNSKAB OG REVISION 
 

§ 19 

Revisionen af selskabets regnskaber foretages af en eller to af generalforsamlingen valgte revisorer, hvoraf 

den ene skal være statsautoriseret revisor. Revisorerne vælges for ét år ad gangen, man kan genvælges. 

 

§ 20 

Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 

 

---oo0oo--- 

 

Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 24. april 2014 og ændret den 13. juni 2014 

som følge af gennemførelse af kapitalnedsættelse samt ændret som følge af bestyrelsesbeslutninger den 

17. september 2015 henholdsvis 3. maj 2017. 


