
V P F    H O L D I N G    I   A / S 

 

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 

 

 

TIL AKTIONÆRERNE I VPF HOLDING I A/S 

 

I henhold til vedtægternes § 5 samt selskabslovens § 88 indkaldes hermed til 

ordinær generalforsamling i VPF Holding I A/S til afholdelse 

 

Torsdag, den 28. maj 2020, kl. 13:00 

 

Hos Lou Advokatfirma, Nytorv 17, 2, 1450 København K. 

 

 

VIGTIG INFORMATION 

Folketinget vedtog den 12. marts 2020 en hastelov, der gør det muligt at fastsætte 

regler om forbud mod afholdelse af og deltagelse i større forsamlinger m.v. på 

grund af frygten for spredning af coronavirus. Dette har konsekvenser for 

generalforsamlinger. På baggrund af ovenstående lov er der indført forbud mod 

forsamlinger på mere end 10 personer. Forbuddet gælder indtil den 8. juni 2020. 

 

Som følge af forbuddet vil det således kun være muligt at gennemføre fysiske 

generalforsamlinger med op til 10 deltager. Forbuddet betyder i praksis, at 

generalforsamlinger kun bør gennemføres uden fysisk deltagelse fra kapitalejerne. 

 

Det er besluttet at afholde generalforsamlingen under forudsætning at den fysiske 

deltagelse af kapitalejere begrænses. Det er derfor en forudsætning for afholdelse 

af generalforsamlingen at tilmeldingen til generalforsamlingen kan begrænses til 

max. 10 personer. Deltagelse i årets generalforsamling kan derfor alene ske ved 

skriftlig tilmelding på e-mail info@nordens.dk senest den 25. maj 2020 kl. 13.00. 

I tilfælde af antallet af tilmeldinger overstiger 10 personer vil generalforsamlingen 

blive aflyst/udsat. 

 

Kapitalejere opfordres på baggrund af ovenstående til at undlade at møde fysisk op 

og i stedet afgive skriftlig fuldmagt/brevstemme. Formular til brug for 

fuldmagt/brevstemme er vedhæftet denne indkaldelse. 

 

 

Dagsorden 

 

1. Valg af dirigent. 

Bestyrelsen indstiller, at Projektleder Christian Simonsen vælges som dirigent. 

 

2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 

 

3. Godkendelse af den reviderede årsrapport. 

Bestyrelsen indstiller, at den reviderede årsrapport godkendes. 

 

4. Anvendelse af resultatet i henhold til den godkendte årsrapport. 

Bestyrelsen indstiller, at resultatet i henhold til den godkendte årsrapport 

disponeres i overensstemmelse med det i årsrapporten anførte.  

 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 



  

Bestyrelsen indstiller, at Tomas O. Berg, Søren Brinkmann og Michael Lee 

genvælges til bestyrelsen. 

 

6. Valg af revisor 

Bestyrelsen indstiller, at Redmark genvælges som revisor for selskabet. 

 

7. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller aktionærerne 

 

Forslag (a)  

 

Forslagsstiller Lasse Schwartz Jørgensen 

Forslag Selskabet, VPF Holding I A/S, skal træde i frivillig 

likvidation, jf. Selskabslovens §§ 217 til 224 og den i 

øvrigt gældende lovgivning herom. 

Forslagsstillers 

bemærkninger 

Forslaget stilles, da det er forslagsstillers opfattelse, at 

det alene er ved frivillig likvidation, at man som 

almindelig minoritets-aktionær kan få realiseret sine 

aktier i selskabet. 

Bestyrelsens 

bemærkninger 

Bestyrelsens holdning er, at selskabet fremdeles skal 

fastholde den oprindelige investeringshorisont på de 

anførte ca. 20 år. 

Det er ligeledes bestyrelsens opfattelse at tidspunktet for 

salg af ejendomme ikke synes godt.  

Bestyrelsens 

anbefaling 

Bestyrelsen støtter ikke forslaget. 

 
 

DAGSORDEN MV. 

Dagsorden med fuldstændig gengivelse af de forslag, der skal behandles på 

generalforsamlingen, samt den reviderede årsrapport, vil blive offentliggjort på 

www.nordens.dk den 13. maj 2020.  

 

 

 

København, den 13. maj 2020 

Bestyrelsen 


