Vedtægter
for
MT HØJGAARD HOLDING A/S
CVR-NR. 16 88 84 19

DOC 33240 49

1.

Selskabets navn og formål

1.1

Selskabets navn er “MT Højgaard Holding A/S”.

1.2

Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: ”Højgaard Holding
A/S” og ”Monberg & Thorsen A/S”.

1.3

Selskabets formål er direkte eller indirekte at drive aktiv erhvervsvirksomhed, enhver form for finansieringsvirksomhed, anbringelse af kapital i faste
ejendomme, maskiner, materiel og værdipapirer af enhver art, samt anden
virksomhed, som efter bestyrelsens skøn har lignende formål.

2.

Selskabets kapital og aktier

2.1

Selskabets aktiekapital udgør DKK 155.741.380. Selskabskapitalen er fuldt
indbetalt og fordelt på aktier à DKK 20.

2.2

Aktierne udstedes som navneaktier og noteres i selskabets ejerbog. Selskabets
ejerbog føres af VP Services A/S, CVR-nr. 30 20 11 83, der er udpeget som
ejerbogsfører på selskabets vegne.

2.3

Aktierne er omsætningspapirer og frit omsættelige.

2.4

Ingen aktier har særlige rettigheder.

2.5

Selskabets aktier er registreret i værdipapircentralen VP Securities A/S, CVRnr. 21 59 93 36, og selskabet udsteder således ikke fysiske ejerbeviser. Rettigheder vedrørende selskabets aktier skal anmeldes til VP Securities A/S og
eventuelt udbytte udbetales i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler for VP Securities A/S.

3.

Generalforsamlingen; myndighed, tid og sted

3.1

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

3.2

Generalforsamlinger afholdes i Storkøbenhavn.

3.3

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i så god tid, at Erhvervsstyrelsen kan modtage årsrapporten inden udløbet af den gældende frist og inden
udgangen af april. Senest 8 uger før datoen for den påtænkte afholdelse af
den ordinære generalforsamling offentliggør bestyrelsen datoen for generalforsamlingen samt fristen for fremsættelse af anmodning om optagelse af et
bestemt emne på dagsordenen.

3.4

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen eller den generalforsamlingsvalgte revisor finder det hensigtsmæssigt. Ekstraordinære
generalforsamlinger skal endvidere indkaldes på begæring af aktionærer, der
tilsammen ejer mindst 5% af aktiekapitalen. Begæring skal indgives skriftligt
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til bestyrelsen med en bestemt angivelse af det eller de emner, der ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling. Bestyrelsen indkalder generalforsamlingen senest to uger efter begæringens modtagelse.
4.

Indkaldelse til generalforsamling

4.1

Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen tidligst 5 uger og ikke senere
end 3 uger før generalforsamlingen. Indkaldelsen offentliggøres på selskabets
hjemmeside www.mthh.dk. Endvidere sker indkaldelse ved meddelelse pr.
e-mail til aktionærer, som er noteret i ejerbogen, og som har fremsat begæring
derom, jf. dog pkt. 9.5.

4.2

Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsordenen. Hvis forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal forslagets væsentligste indhold angives i indkaldelsen. Hvis der på
generalforsamlingen skal behandles forslag, hvor der skal træffes beslutning
efter selskabslovens § 77, stk. 2, § 92, stk. 1 eller stk. 5, eller § 107, stk. 1 eller
stk. 2, skal indkaldelsen indeholde den fulde ordlyd af forslaget til vedtægtsændringer.
Indkaldelse til generalforsamlinger skal desuden indeholde (1) en beskrivelse
af selskabskapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret, (2) en tydelig og
nøjagtig beskrivelse af de procedurer, som aktionærerne skal overholde for at
kunne deltage i og afgive deres stemme på generalforsamlingen, (3) registreringsdatoen, (4) angivelse af hvor og hvordan de fuldstændige dokumenter,
der skal fremlægges på generalforsamlingen, dagsordenen og de fuldstændige forslag kan fås, samt (5) angivelse af den internetadresse, hvor de oplysninger, som kræves fremlagt i henhold til selskabslovens § 99 vil blive gjort
tilgængelige.

4.3

Følgende oplysninger skal være tilgængelige på selskabets hjemmeside
www.mthh.dk, i en sammenhængende periode på mindst 3 uger forud for
generalforsamlingen: a) indkaldelsen, b) det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, c) de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, d) dagsordenen og de fuldstændige forslag og e)
de formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved
stemmeafgivelse pr. brev, medmindre disse er udsendt direkte til aktionærerne med brev. Gøres formularerne ikke tilgængelige på selskabets hjemmeside, oplyser selskabet på hjemmesiden, hvordan de kan rekvireres i papirform og sender dem til enhver aktionær, der ønsker det.

5.

Dagsorden for generalforsamlingen

5.1

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
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1.

Bestyrelsens beretning

2.

Forelæggelse af årsrapport til godkendelse
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3.

Godkendelse af bestyrelsens og bestyrelsesudvalgenes honorar

4.

Forslag til anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport

5.

Forslag fra bestyrelsen eller aktionærer

6.

Valg af medlemmer til bestyrelsen

7.

Valg af revisor

8.

Eventuelt

5.2

Enhver aktionær har ret til at få et bestemt emne optaget på dagsordenen for
den ordinære generalforsamling, hvis krav herom er fremsat skriftligt senest
6 uger før generalforsamlingen. Modtages forslaget senere afgør bestyrelsen,
om kravet er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen.

5.3

Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe beslutning om udlodning af ekstraordinært udbytte. Der gælder ingen beløbsmæssige begrænsninger eller øvrige
begrænsninger i bemyndigelsen til bestyrelsen, ud over hvad der følger af
selskabsloven.

6.

Møderet og stemmeret på generalforsamlingen

6.1

Hvert aktiebeløb på DKK 20 giver én stemme.

6.2

En aktionærs ret til at deltage i og afgive stemme på en generalforsamling
fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen ligger en uge før generalforsamlingen. De aktier
den enkelte aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen på grundlag
af oplysningerne om aktionærens aktiebesiddelse i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i
ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen.

6.3

Deltagelse i generalforsamlingen er desuden betinget af, at aktionæren har
anmodet om adgangskort til den pågældende generalforsamling senest tre
dage før generalforsamlingen. Adgangskort udstedes til den, der ifølge ejerbogen er noteret som aktionær på registreringsdatoen, eller som selskabet på
registreringsdatoen har modtaget henvendelse fra med henblik på indførsel i
ejerbogen.

6.4

Aktionærer, der er berettiget til at deltage i en generalforsamling, kan stemme
skriftligt (brevstemme). En brevstemme skal være selskabet i hænde senest kl.
12.00 to arbejdsdage før generalforsamlingen. Af hensyn til identifikation af
brevstemmende aktionærer skal brevstemmer være forsynet med aktionærens fulde navn og værdipapirdepot. Hvis aktionæren er en juridisk person,
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skal brevstemmer tillige være forsynet med CVR-nr. eller lignende ID-nr. En
brevstemme er bindende og kan ikke tilbagekaldes.
6.5

Aktionæren kan møde personligt eller ved fuldmægtig og aktionæren, henholdsvis fuldmægtigen, kan møde sammen med en rådgiver. En fuldmagt
kan enten gives til bestyrelsen eller tredjemand. Hvis der gives fuldmagt til
andre end bestyrelsen, er det en betingelse, at enten aktionæren eller fuldmægtigen har indløst adgangskort. En fuldmægtig skal i forbindelse med
eventuel rekvirering af adgangskort og ved adgangskontrollen i forbindelse
med generalforsamlingen forevise en skriftlig og dateret fuldmagt. Selskabet
stiller en elektronisk fuldmagtsblanket til rådighed for aktionærerne på selskabets hjemmeside www.mthh.dk.

7.

Generalforsamlingen, dirigent, beslutninger og protokol

7.1

Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent. Dirigenten
afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling, stemmeafgivning og
resultatet heraf.

7.2

Alle anliggender på generalforsamlingen, med undtagelse af de i pkt. 7.3
nævnte, afgøres med simpelt flertal, for så vidt der ikke efter lovgivningen
kræves særlig kvalificeret majoritet.

7.3

Til vedtagelse af forslag om ændring af vedtægterne kræves, medmindre
andre krav følger af selskabsloven, at mindst 2/3 af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningen tiltrædes af mindst 2/3
såvel af de afgivne stemmer som af den repræsenterede stemmeberettigede
kapital.

7.4

Hvis 2/3 af aktiekapitalen ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, men
2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital har tiltrådt forslaget, indkalder bestyrelsen til en ny, ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget uden hensyn til størrelsen af den repræsenterede aktiekapital kan vedtages, når mindst 2/3 såvel af de afgivne
stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital
stemmer for forslaget.

7.5

Fuldmagter til at møde på den første generalforsamling skal, hvis de ikke
udtrykkeligt er tilbagekaldt over for selskabet, også anses for gyldige på den
anden generalforsamling.

7.6

Et referat af generalforsamlingen indføres i selskabets forhandlingsprotokol.
Referatet skal underskrives af dirigenten og formanden for bestyrelsen. Senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse skal protokollen eller en
bekræftet udskrift af protokollen gøres tilgængelig for aktionærerne på selskabets hjemmeside www.mthh.dk.
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7.7

Generalforsamlingen afholdes på dansk eller engelsk uden simultantolkning
til og fra dansk/engelsk. Alle dokumenter udarbejdet til brug for generalforsamlingen, enten på eller efter generalforsamlingen, udfærdiges på dansk eller engelsk efter bestyrelsens valg, og i det omfang lovgivningen kræver det,
på dansk.

8.

Koncernsprog

8.1

Selskabet har udover dansk også engelsk som koncernsprog.

8.2

Selskabsmeddelelser udarbejdes på dansk og/eller engelsk efter bestyrelsens
valg.

8.3

Årsrapporten og delårsrapporterne skal udarbejdes og aflægges på dansk.
Bestyrelsen kan beslutte, at årsrapporter og delårsrapporter tillige udarbejdes
på engelsk, eller at der udarbejdes en sammenfatning heraf på engelsk.

9.

Elektronisk kommunikation

9.1

Al kommunikation fra selskabet til hver enkelt aktionær foretages elektronisk
ved e-mail eller via selskabets hjemmeside www.mthh.dk, medmindre andet
følger af selskabsloven. Selskabet kan til enhver tid vælge i konkrete tilfælde
at kommunikere med aktionærerne via almindeligt brev.

9.2

Selskabet kan vælge at sende indkaldelser til ordinær og ekstraordinær generalforsamling, inklusive dagsorden, fuldstændige forslag, årsrapporter, tilmeldingsblanket, adgangskort, fuldmagts- og brevstemmeformularer, samt
alle øvrige meddelelser via e-mail. Oplysninger og dokumenter, dog ikke adgangskort, vil også kunne findes på selskabets hjemmeside.

9.3

Selskabet anmoder registrerede aktionærer om at meddele en elektronisk
adresse, hvortil meddelelser mv. kan sendes. Aktionærerne er selv ansvarlige
for, at selskabet til enhver tid har den korrekte elektroniske adresse.

9.4

Oplysninger om kravene til de anvendte systemer samt om fremgangsmåden
ved brug af elektronisk kommunikation vil være tilgængelige på selskabets
hjemmeside www.mthh.dk.

9.5

Uanset pkt. 9.1 - 9.4 sendes indkaldelse til generalforsamling med almindeligt
brev til de registrerede aktionærer, som særskilt har anmodet derom.

10.

Bestyrelse

10.1

Selskabet ledes af en bestyrelse på 4 - 7 medlemmer valgt af generalforsamlingen. Herudover består bestyrelsen af de medlemmer, som selskabets medarbejdere måtte vælge efter selskabslovens regler om arbejdstagerrepræsentation (selskabs- og koncernrepræsentation).

3324049

6

10.2

De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer afgår på hvert års ordinære generalforsamling, men kan genvælges.

10.3

Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og en næstformand.

10.4

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af dens medlemmer,
heriblandt formanden eller næstformanden, er repræsenteret. Beslutning må
dog ikke tages, uden at så vidt muligt samtlige bestyrelsesmedlemmer har
haft adgang til at deltage i sagens behandling. Et bestyrelsesmedlem kan give
fuldmagt til et andet medlem af bestyrelsen til at handle på sine vegne vedrørende bestemte i dagsordenen for mødet anførte forslag, og betragtes som
mødt, når fuldmægtigen møder.

10.5

Bestyrelsens beslutninger træffes med simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens – eller i formandens forfald næstformandens – stemme
afgørende.

10.6

Bestyrelsen træffer ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.

10.7

Bestyrelsens medlemmer vederlægges med et af generalforsamlingen fastsat
årligt honorar.

11.

Direktionen

11.1

Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af en eller flere direktører til at
lede den daglige drift. Hvis direktionen består af flere direktører, skal en af
disse udnævnes til administrerende direktør.

11.2

Hvis direktionen består af flere direktører, kan nærmere regler for direktørernes indbyrdes kompetence og forretningsførelse fastlægges i en forretningsorden for direktionen.

12.

Vederlagspolitik

12.1

Generalforsamlingen har vedtaget en vederlagspolitik for selskabets ledelse,
inkl. retningslinjer for incitamentsaflønning, jf. selskabslovens § 139, stk. 2.
Vederlagspolitikken er tilgængelig på selskabets hjemmeside www.mthh.dk.

13.

Tegningsregel

13.1

Selskabet tegnes af den administrerende direktør i forening med bestyrelsens
formand eller næstformand, eller af bestyrelsens formand eller næstformand
hver for sig i forening med to af de øvrige bestyrelsesmedlemmer, eller af to
direktører og et bestyrelsesmedlem i forening. Endvidere tegnes selskabet af
den samlede bestyrelse.

13.2

Bestyrelsen kan meddele kollektiv prokura.
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14.

Regnskab og revision

14.1

Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

14.2

Selskabets årsregnskab revideres af en af generalforsamlingen for et år ad
gangen valgt statsautoriseret revisor.

Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 5. april 2019.
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