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Pkt Nuværende ordlyd Ny ordlyd Begrundelse 

Overskrift Vedtægter 
 

i cBrain A/S 
CVR-Nr. 24 23 33 59 

 

Vedtægter 
 

i cBrain A/S 
CVR-nr. 24 23 33 59 

 

Sproglig tilretning så det følger dansk 

retskrivning. 

4.3 Ved kontant udvidelse af aktiekapitalen 
skal samtlige Selskabets aktionærer have 
ret til en forholdsmæssig tegning af nye 
aktier, med mindre generalforsamlingen 
ved særlig beslutning træffer anden 
bestemmelse jf. Selskabsloven § 162. 
 

Ved kontant udvidelse af aktiekapitalen 
skal samtlige selskabets aktionærer have 
ret til en forholdsmæssig tegning af nye 
aktier, med mindre generalforsamlingen 
ved særlig beslutning træffer anden 
bestemmelse jf. selskabsloven § 162. 
 

Sproglig korrektion (lille ”s” i stedet for stort 

”S”) 

5.1 1. 

punktum 

Selskabets aktier skal lyde på navn og 

noteres i Selskabets ejerbog.  

Selskabets aktier skal lyde på navn og 

noteres i selskabets ejerbog. 

Sproglig korrektion (lille ”s” i stedet for stort 

”S”) 

5.3  Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine 

aktier indløse, hverken helt eller delvis. 

Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine 

aktier indløse helt eller delvis. 

Grammatisk opstramning. 

Overskrift 

før pkt. 6 

Registrering af Selskabets aktier 
 

Registrering af selskabets aktier 
 

Sproglig korrektion (lille ”s” i stedet for stort 

”S”) 

7.1 Generalforsamlingen har den højeste 
myndighed i alle Selskabets anliggender 
inden for de i lovgivningen og 
nærværende vedtægter fastsatte grænser. 

Generalforsamlingen har den højeste 
myndighed i alle selskabets anliggender 
inden for de i lovgivningen og nærværende 
vedtægter fastsatte grænser. 

Sproglig korrektion (lille ”s” i stedet for stort 

”S”) 

7.4 sidste 

punktum 

Ekstraordinære generalforsamlinger 
indkaldes på tilsvarende måde, med 
mindst otte dages varsel og højst 4 ugers 
varsel. 

Ekstraordinære generalforsamlinger 
indkaldes på tilsvarende måde med mindst 
otte dages varsel og højst 4 ugers varsel. 
 

Grammatisk opstramning. 



8.1 Senest 3 uger før generalforsamlingen skal 
dagsordenen og de fuldstændige forslag, 
der skal fremlægges på 
generalforsamlingen, og for den ordinære 
generalforsamlings vedkommende tillige 
årsregnskab med revisionspåtegning samt 
årsberetning og eventuelt 
koncernregnskab fremlægges på 
Selskabets hjemmeside. 

Senest 3 uger før generalforsamlingen skal 
dagsordenen og de fuldstændige forslag, 
der skal fremlægges på 
generalforsamlingen, og for den ordinære 
generalforsamlings vedkommende tillige 
årsregnskab med revisionspåtegning samt 
årsberetning og eventuelt 
koncernregnskab fremlægges på 
selskabets hjemmeside. 

Sproglig korrektion (lille ”s” i stedet for stort 

”S”) 

8.2 På den ordinære generalforsamling skal 
dagsordenen være følgende: 
 

1.  Bestyrelsens beretning om 
Selskabets virksomhed i det 
forløbne år 

2. Fremlæggelse af årsregnskab og 
eventuelt koncernregnskab med 
revisionspåtegning til godkendelse 
samt årsberetning og decharge til 
ledelsen 

3. Beslutning om anvendelse af 
overskud eller dækning af tab i 
henhold til det godkendte 
årsregnskab 

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer, jf. 
vedtægternes § 9.1 

5. Valg af revisorer 
6. Eventuelle forslag fra bestyrelse 

og/eller aktionærerne 
 

8.2 På den ordinære generalforsamling skal 
dagsordenen være følgende: 
 

1. Bestyrelsens beretning om 
selskabets virksomhed i det 
forløbne år 

2. Fremlæggelse af årsregnskab og 
eventuelt koncernregnskab med 
revisionspåtegning til godkendelse 
samt årsberetning og decharge til 
ledelsen 

3. Beslutning om anvendelse af 
overskud eller dækning af tab i 
henhold til det godkendte 
årsregnskab 

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer, jf. 
vedtægternes pkt. 11.1 

5. Valg af revisorer 
6. Eventuelle forslag fra bestyrelse 

og/eller aktionærer 
 

Sproglig korrektion (lille ”s” i stedet for stort 

”S”) i dagsordenspunkt 1. 

Reference på dagsordenspunkt 4. 

korrigeret. 

Grammatisk op stramning af 

dagsordenspunkt 6. 

 

9.6 Aktionærens eller dennes fuldmægtigs 
deltagelse i generalforsamling skal være 
anmeldt til selskabet via selskabets 
hjemmeside senest 5 dage før 
generalforsamlingens afholdelse. 

Aktionærens eller dennes fuldmægtigs 
deltagelse i generalforsamling skal være 
anmeldt til selskabet via selskabets 
hjemmeside senest 3 dage før 
generalforsamlingens afholdelse. 

Vedtægterne bringes i overensstemmelse 

med selskabslovens § 84 



Tilsvarende gælder for en eventuel 
rådgiver.  
 

Tilsvarende gælder for en eventuel 
rådgiver.  
 

9.7 Selskabet udsteder adgangskort til 

aktionærer m.v. med møderet til 

generalforsamling. Adgangskort 

fremsendes elektronisk. 

Selskabet udsteder adgangskort til 

aktionærer m.fl. med møderet til 

generalforsamling. Adgangskort 

fremsendes elektronisk. 

Sproglig korrektion  

9.8 Møde- og stemmeret kan kun udøves af 
aktionærer eller Disses fuldmægtige, når 
der rettidigt er løst adgangskort. 
 

Møde- og stemmeret kan kun udøves af 
aktionærer eller disses fuldmægtige, når 
der rettidigt er løst adgangskort. 
 

Sproglig korrektion 

10.2 På generalforsamlingen træffes alle 
beslutninger ved simpelt flertal bortset fra 
de tilfælde, hvor Selskabsloven kræver 
kvalificeret flertal. 
 

På generalforsamlingen træffes alle 
beslutninger ved simpelt flertal bortset fra 
de tilfælde, hvor selskabsloven kræver 
kvalificeret flertal. 
 

Sproglig korrektion (lille ”s” i stedet for stort 

”S”) 

14.1 Al kommunikation fra selskabet til den 
enkelte aktionærer kan ske elektronisk og 
via selskabets hjemmeside, medmindre 
andet følger af lov.  
 

Al kommunikation fra selskabet til den 
enkelte aktionær kan ske elektronisk og via 
selskabets hjemmeside, medmindre andet 
følger af lov.  
 

Sproglig korrektion 

Overskrift 

før pkt. 

16 

Regnskabsår, udbyttedeling, 

reservefonds mv. 

 

Regnskabsår, udbyttedeling, 

reservefonds m.v. 

 

Sproglig korrektion 

16.2 Årsregnskabet skal give et retvisende 
billede af selskabets aktiver og passiver, 
 dets økonomiske stilling samt resultatet, 
jævnfør Årsregnskabsloven. 
 

Årsregnskabet skal give et retvisende 
billede af selskabets aktiver og passiver, 
 dets økonomiske stilling samt resultatet, 
jf.  årsregnskabsloven. 
 

Konsekvent anvendelse af jf.  

Sproglig korrektion (lille ”å” i stedet for stort 

”Å”) 

 


