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Ændring af vedtægter 

 

 

Pkt Nuværende ordlyd Ny ordlyd Begrundelse 

5.1 Selskabets aktier skal lyde på navn og 

noteres i Selskabets ejerbog. Ejerbogen 

føres af VP Investor Services A/S (VP 

Services A/S). Aktierne skal lyde på navn 

og skal være noteret på navn i Selskabets 

ejerbog.  Navnenoteringen sker gennem 

aktionærens eget kontoførende institut.  

 

Selskabets aktier skal lyde på navn og 

noteres i Selskabets ejerbog. Ejerbogen 

føres af VP Investor Services A/S (VP 

Services A/S). Navnenoteringen sker 

gennem aktionærens eget kontoførende 

institut.  

 

3. punktum er en gentagelse og dermed 

uden indhold. 

7.4  

1. 

punktum  

Ordinære generalforsamlinger indkaldes af 

bestyrelsen med mindst 3 ugers og højst 5 

ugers varsel ved almindeligt brev eller e-

mail til hver enkelt aktionær. 

 

 

 

Ordinære generalforsamlinger indkaldes af 

bestyrelsen med mindst 3 ugers og højst 5 

ugers varsel ved udsendelse af 

fondsbørsmeddelelse og ved efterfølgende 

opslag på selskabets hjemmeside og pr. e-

mail, for dem som har registreret sig på 

selskabets Investor Portal. 

 

Hermed bringes vedtægterne i 

overensstemmelse med praksis. 

9.1 Hver aktie på DKK 0,25 giver en stemme. 

Hver aktionær er berettiget til at delta- 

ge i generalforsamlingen personligt, 

sammen med en rådgiver eller ved 

fuldmægtig, som kan udøve stemmeret på 

hans vegne med forevisning af skriftlig og 

gyldig fuldmagt.  

 

Hver aktie på DKK 0,25 giver en stemme. 2. punktum er indarbejdet i de følgende 

punkter (9.3 og frem). 



9.2 Enhver indehaver af aktier i selskabet er 

berettiget til at deltage i selskabets 

generalforsamlinger, forudsat at denne 

har rekvireret et adgangskort til sådanne 

generalforsamlinger fra selskabets 

hovedsæde seneste 5 kalenderdage før 

mod angivelse af dennes VP nummer og 

bevis for dennes identitet som den person, 

der er opført i selskabets ejerbog som 

indehaver af de pågældende VP numre. 

 

Enhver aktionær er berettiget til at deltage 

i selskabets generalforsamling mod 

forevisning af adgangskort. 

 

 

Præcisering af første del af sætningen. 

Resten indarbejdet i punkterne nedenfor. 

9.3 Ny En fuldmægtig kan udøve stemmeret på 

aktionærens vegne mod forevisning af 

skriftlig og dateret fuldmagt, og som 

opfylder de krav, som fremgår af 

selskabets hjemmeside. 

 

Præcisering og udbygning af pkt. 9.1 og 9.2  

9.4 Ny En aktionær har ret til selv at møde op på 

generalforsamlingen eller ved en 

fuldmægtig og i begge tilfælde sammen 

med en rådgiver. 

 

Præcisering og udbygning af pkt. 9.1 og 9.2 

9.5 Ny En aktionærs ret til at deltage i en 

generalforsamling og afgive stemme på 

sine aktier fastsættes i forhold til de aktier, 

som aktionæren besidder på 

registreringsdatoen.  

 

Præcisering og udbygning af pkt. 9.1 og 9.2 

9.6 Ny Aktionærens eller dennes fuldmægtigs 

deltagelse i generalforsamling skal være 

anmeldt til selskabet via selskabets 

Præcisering og udbygning af pkt. 9.1 og 9.2 



hjemmeside senest 5 dage før 

generalforsamlingens afholdelse. 

Tilsvarende gælder for en eventuel 

rådgiver.  

 

9.7 Ny Selskabet udsteder adgangskort til 

aktionærer m.v. med møderet til 

generalforsamling. Adgangskort 

fremsendes elektronisk. 

 

Præcisering og udbygning af pkt. 9.1 og 9.2 

9.8 Ny Møde- og stemmeret kan kun udøves af 

aktionærer eller Disses fuldmægtige, når 

der rettidigt er løst adgangskort. 

 

Præcisering og udbygning af pkt. 9.1 og 9.2 

9.9 Ny Der kan afgives brevstemme via selskabets 

hjemmeside. Brevstemme skal være 

afgivet til selskabet senest 5 dage før 

generalforsamlingens afholdelse.  

 

Præcisering og udbygning af pkt. 9.1 og 9.2 

14.1 Selskabet forbeholder sig ret til at benytte 

elektronisk dokumentudveksling samt 

elektronisk post i sin kommunikation med 

aktionærerne i stedet for fremsendelse 

eller fremlæggelse af papirbaserede 

dokumenter i henhold til stk. 2 og stk. 3, jf. 

Selskabslovens § 92.  

 

Al kommunikation fra selskabet til den 

enkelte aktionærer kan ske elektronisk og 

via selskabets hjemmeside,  medmindre 

andet følger af lov. 

Kommunikation foregår nu elektronisk. 

14.2 Indkaldelse til ordinær og ekstraordinær 

generalforsamling, tilsendelse af 

dagsorden, fuldstændige forslag til 

Selskabet er forpligtet til at anmode 

navnenoterede aktionærer om en 

elektronisk adresse, hvortil meddelelser 

Nuværende 14.2 udgår i sin nuværende 

udformning. Er dækket af 14.1. 

 



vedtægtsændringer, fuldmagter, 

regnskabsmeddelelser, fondsbørs-

meddelelser, årsrapporter, 

halvårsrapporter, kvartalsrapporter, 

finanskalender, tegningslister, prospekter 

og adgangskort, 

generalforsamlingsreferater samt øvrige 

generelle oplysninger fra Selskabet kan 

fremsendes af Selskabet til aktionærerne 

via e-mail. Disse dokumenter vil samtidig 

være tilgængelige på Selskabets 

hjemmeside, www.cbrain.dk under 

punktet Investor Relations. 

 

m.v. kan sendes. Det er aktionærens 

ansvar at sikre, at selskabet er i besiddelse 

af den korrekte elektroniske adresse. 

Nyt punkt 14.3 indsat vedr. krav om 

anmodning om aktionærernes elektroniske 

adresse jf. Selskabslovens § 92, stk. 6. 

14.3 Oplysning om kravene til de anvendte 

systemer, fremgangsmåden i forbindelse 

med elektronisk kommunikation samt 

øvrige tekniske oplysninger af betydning 

herfor vil kunne findes på www.cbrain.dk 

under punktet Investor Relations. 

 

Aktionærerne kan på selskabets 

hjemmeside finde nærmere oplysning om 

fremgangsmåden ved elektronisk 

kommunikation herunder eventuelle krav 

til anvendte systemer. 

Kortet ned. 
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