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VEDTÆGTER

FOR GRIBSKOV ERHVERVSCENTER A/S

CVR-NR. [   ]

1. NAVN

1.1 Selskabets navn er Gribskov Erhvervscenter A/S.

1.2 Selskabets binavn.

2. FORMÅL

2.1 Selskabets formål er at varetage erhvervsfremmende aktiviteter i Gribskov
Kommune samt al  virksomhed, som efter bestyrelsens skøn er beslægtet
hermed.

3. SELSKABETS KAPITAL
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3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr. 500.000 fordelt på aktier á kr. 1 eller mul-
tipla heraf.

4. SELSKABETS AKTIER

4.1 Selskabets aktier skal lyde på navn. Selskabets aktier skal noteres i selska-
bets ejerbog.

4.2 Aktierne er ikke omsætningspapirer.

4.3 Hvert aktiebeløb på kr. 1 giver én stemme.

4.4 Enhver overgang af aktier, fortegningsretter, instrumenter til  at erhverve
aktier, herunder warrants, kræver bestyrelsens forudgående samtykke.

4.5 Ved enhver forhøjelse af aktiekapitalen har aktionærerne ret til forholds-
mæssig tegning af de nye aktier i henhold til selskabslovens regler herom.

4.6 Der er ikke udstedt ejerbeviser.

5. GENERALFORSAMLINGEN, KOMPETENCE, STED OG INDKALDELSE

5.1 Generalforsamlingen  har  den  højeste  myndighed  i  alle  selskabets  anlig-
gender indenfor de i lovgivningen og disse vedtægter fastsatte grænser.

5.2 Selskabets generalforsamling skal afholdes på selskabets hjemsted eller i
Gentofte Kommune. Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år
i så god tid, at den godkendte årsrapport kan indsendes til  Erhvervssty-
relsen, så den er modtaget i styrelsen inden 5 måneder efter regnskabsårets
udløb.

5.3 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes på begæring af bestyrelsen
eller revisor eller på skriftlig begæring af aktionærer, der ejer mindst 5 % af
selskabskapitalen.  Ekstraordinær  generalforsamling  indkaldes  senest  2
uger efter fremsættelse af begæring herom.

5.4 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers og højst
4 ugers varsel ved almindeligt brev eller e-mail til hver enkelt aktionær.

5.5 Forslag fra aktionærerne til behandling på generalforsamlingen må skrift-
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ligt være indgivet til bestyrelsen i så god tid, at emnet kan optages på dags-
ordenen. Forslag modtaget senest 6 uger før generalforsamlingens afhol-
delse skal altid optages på dagsordenen.

6. GENERALFORSAMLINGEN, DAGSORDEN

6.1 Senest 2 uger før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige
forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, og for den ordinære ge-
neralforsamlings  vedkommende tillige  årsrapport,  fremlægges  på selska-
bets kontor til eftersyn for aktionærerne og samtidig tilstilles enhver note-
ret aktionær, som har fremsat begæring herom.

6.2 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse

4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold
til den godkendte årsrapport

5. Valg af revisor

6. Eventuelt

1. GENERALFORSAMLINGEN, DIRIGENT, BESLUTNINGER M.V.

1.1 Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør
alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivning.

1.2 Alle beslutninger på generalforsamlinger vedtages med simpelt stemmef-
lertal, medmindre vedtægterne eller selskabsloven foreskriver andet.

1.3 Væsentlige eller vidtrækkende beslutninger skal forelægges generalforsam-
lingen, som træffer beslutning om disse forhold ved enstemmighed, herun-
der bl.a.:

- udlodning af udbytte,
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- etablering af eller deltagelse i andre selskaber mv.,

- salg af alle eller væsentlige dele af selskabets aktiver,

- opløsning af selskabet, og 

- ændring af selskabets formål.

1.1 Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der under-
skrives af dirigenten.

2. BESTYRELSE

2.1 Selskabet ledes af en bestyrelse,  der består af 5 generalforsamlingsvalgte
medlemmer.

2.2 Bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for 4 år ad gangen.
For hvert bestyrelsesmedlem kan tillige vælges en suppleant. Genvalg kan
finde sted.

2.3 Valg af generalforsamlingsvalgte medlemmer til bestyrelsen sker på en ek-
straordinær generalforsamling hvert 4. år umiddelbart efter, at byrådet i
Gribskov Kommune har konstitueret sig. Valget af de nye generalforsam-
lingsvalgte bestyrelsesmedlemmer har virkning fra den 1. januar ved døg-
nets begyndelse i året efter valg til byrådet er afholdt.

2.4 Bestyrelsen vælger ét af sine medlemmer til formand for bestyrelsen.

2.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst fire bestyrelsesmedlemmer er
til stede. De i bestyrelsen behandlede emner afgøres ved simpelt stemmef-
lertal. Formandens stemme er udslagsgivende ved stemmelighed.

2.6 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelser om
udførelsen af sit hverv.

2.7 Referater af bestyrelsesmøderne skal indføres i en protokol, der skal under-
skrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

3. DIREKTION
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3.1 Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af 1 medlem, som indstilles af
generalforsamlingen.

4. TEGNINGSREGEL

4.1 Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med direktøren eller af
to bestyrelsesmedlemmer i forening med direktøren samt af den samlede
bestyrelse.

5. REVISION

5.1 Selskabets årsrapport revideres af  en statsautoriseret eller registreret re-
visor, der vælges af generalforsamlingen for tiden indtil næste ordinære ge-
neralforsamling. Genvalg kan finde sted.

6. REGNSKABSÅR

6.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Selskabets første regnskabsår løber
fra stiftelsen til den 31. december 2015.

Således vedtaget ved selskabets stiftelse den []. 

_________________
[], dirigent


