
 
 
 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 
 
 
Den 30. april 2020 afholdes, under hensyntagen til gældende forholdsregler i forbindelse med 
Covid-19 situationen, ordinær generalforsamling på selskabets hjemsted Amtsvejen 280, 3390 
Hundested i konferencelokale på Grønnessegaard Gods i 
 
 

Nordsjællands Fællesmølleri A/S 
CVR-nr. 39971895 

 
 

Dagsorden for generalforsamlingen er som følger: 
 
1. Valg af dirigent 

 
2. Bestyrelsens beretning ved bestyrelsesformand Jørgen Straarup 
 
3. Fremlæggelse af årsrapport for perioden 11. oktober 2018 – 31. december 2019 til 

godkendelse 
 

4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte 
årsrapport. Årets underskud foreslås overføret til egenkapitalen og modregnes i 
overkurs ved emission til godkendelse. 
 

5. Forslag til ændringer til vedtægter (ny formulering af vedtægt er i fed skrift) 
Selskabets vedtægter i sin fulde ordlyd kan ses på selskabets hjemmeside.  

 
Punkt 10.1 (Under Bemyndigelse til kapitalforhøjelse) foreslås ændret fra: 
 

”Bestyrelsen bemyndiges ad én eller flere gange at forhøje aktiekapitalen ved 
tegning af nye B-aktier med indtil nom. kr. 749.500 ved kontant indbetaling. 
Bemyndigelsen er gældende til den 31. december 2019. 
 
10.1.1 Ved udnyttelse af bemyndigelse i pkt. 10.1 kan bestyrelsen beslutte, at 
de eksisterende aktionærers fortegningsret helt eller delvis ikke skal gælde.  

10.1.2 De nye aktier udstedes til en tegningskurs, der fastsættes af bestyrelsen, 
dog mindst til kurs 200 svarende til kr. 1.000 pr. B-aktie a nominelt kr. 500. 

10.1.3 Nye aktier, der udstedes ifølge dette pkt. 10.1, skal noteres på navn i 
selskabets ejerbog. B-aktierne skal være frit omsættelige, og ingen aktionærer 
skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist.  

10.1.4 De nye aktiers rettigheder, herunder til udbytte indtræder fra det 
tidspunkt, hvor aktierne er fuldt betalt og kapitalforhøjelsen er registreret i 
erhvervsstyrelsen. Der skal ikke gælde indskrænkninger i de nye B-aktiers 
fortegningsret ved fremtidige forhøjelser, udover som følge af punkt 10.1.1.  



 
 
 

10.1.5 I øvrigt fastsætter bestyrelsen de nærmere vilkår for den 
kapitalforhøjelse, der gennemføres ifølge ovennævnte bemyndigelser.” 

 
foreslås ændret til: 
 

”Bestyrelsen bemyndiges ad én eller flere gange at forhøje aktiekapitalen ved 
tegning af nye B-aktier med indtil nom. kr. 500.000 ved kontant indbetaling. 
Bemyndigelsen er gældende til 31. maj 2021 seneste dato for den 
næstkommende ordinære generalforsamling. 
 
10.1.1 Ved udnyttelse af bemyndigelse i pkt. 10.1 kan bestyrelsen beslutte, at 
de eksisterende aktionærers fortegningsret helt eller delvis ikke skal gælde.  

10.1.2 De nye aktier udstedes til en tegningskurs, der fastsættes af bestyrelsen, 
dog mindst til kurs 200 svarende til kr. 1.000 pr. B-aktie a nominelt kr. 500. 

10.1.3 Nye aktier, der udstedes ifølge dette pkt. 10.1, skal noteres på navn i 
selskabets ejerbog. B-aktierne skal være frit omsættelige, og ingen aktionærer 
skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist.  

10.1.4 De nye aktiers rettigheder, herunder til udbytte indtræder fra det 
tidspunkt, hvor aktierne er fuldt betalt og kapitalforhøjelsen er registreret i 
erhvervsstyrelsen. Der skal ikke gælde indskrænkninger i de nye B-aktiers 
fortegningsret ved fremtidige forhøjelser, udover som følge af punkt 10.1.1.  

10.1.5 I øvrigt fastsætter bestyrelsen de nærmere vilkår for den 
kapitalforhøjelse, der gennemføres ifølge ovennævnte bemyndigelser. 

 
Punkt 10.4 -10.6 udgår 
 
Ændringerne foreslås således, at det er muligt at udbyde B-aktier til interesserede, 
der ønsker at være en del af Nordsjællands Fællesmølleri og for at søge midler til at 
udvide sortimentet. 
 
Punkt 11.1 (under Tegningsregel) foreslås ændret fra: 
 

”Selskabet tegnes af direktøren i forening med bestyrelsens formand eller den 
samlede bestyrelse.” 

 
foreslås ændret til: 
 

”Selskabet tegnes af 2 direktører i forening, en direktør i forening med 
bestyrelsens formand og næstformand eller den samlede bestyrelse.” 
 

Ændringen foreslås som følge af, at det er muligt at have to direktører i selskabet 
og for at smidiggøre den daglige drift. 
 
 



 
 
 

6. Valg af bestyrelse 
Jørgen Straarup, Tom Soling, Henrik Koch Sørensen, Ditlev Hasselbalch samt Anders 
B Spohr genopstiller til bestyrelsen. Herudover foreslår bestyrelsen, at Benny D Loft 
vælges til bestyrelsen. 
 

7. Valg af revisor 
Bestyrelsen foreslår genvalg af revisor Dennis Mikkelsen fra revisionsfirmaet 
Nærrevision A/S. 
 

8. Eventuelt 
 


