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Ekstraordinær generalforsamling – valg af bestyrelse og
kapitalnedsættelse
Comendo A/S har afholdt ekstraordinær generalforsamling den 2. oktober 2013 med følgende dagsorden:
§
§

§
§

Valg af bestyrelse
Bestyrelsens forslag om nedsættelse af selskabets aktiekapital med nominelt DKK 33.022.508,4
fra nominelt DKK 36.691.676 til nominelt DKK 3.669.167,6 dels ved udbetaling til aktionærerne
samt dels ved henlæggelse til en særlig reserve, hvilket skal gennemføres ved nedskrivning af
stykstørrelsen på selskabets aktier fra nominelt DKK 1,0 til nominelt DKK 0,10 per aktie.
Selskabets vedtægter ændres i konsekvens heraf.
Forslag om bemyndigelse til dirigenten
Eventuelt

76,40 % af den samlede aktiekapital var repræsenteret på generalforsamlingen, hvilket svarer til 76,40 %
af den stemmeberettigede aktiekapital.
Poul-Erik Lund og Jens Kristian Jepsen blev valgt til bestyrelsen (punkt 1). Bestyrelsen har efterfølgende
konstitueret sig med Torben Aagaard som formand og Poul-Erik Lund som næstformand.
Bestyrelsens forslag til nedsættelse af selskabets aktiekapital (punkt 2), blev vedtaget med den fornødne
majoritet.
Før nedsættelsen af aktiekapitalen gennemføres, vil der i medfør af selskabslovens § 192, ske indkaldelse
af selskabets kreditorer via Erhvervsstyrelsens IT-system. 4 uger efter udløbet af anmeldelsesfristen vil
nedsættelse af aktiekapitalen blive endeligt gennemført, og ændringen af vedtægterne vil betragtes som
registreret. Når kapitalnedsættelsen er endeligt gennemført, vil aktiekapitalen være DKK 3.669.167,6
fordelt på aktier à DKK 0,10.
Generalforsamlingen bemyndigede dirigenten med substitutionsret at anmelde det vedtagene og foretage
de ændringer heri i eller tilføjelser til som Erhvervsstyrelsen, NASDAQ OMX Copenhagen A/S eller andre
myndigheder måtte kræve foretaget som betingelse for registrering eller godkendelse af de vedtagne
beslutninger.
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