
 

 

Til aktionærerne i The Speedrecruiters Company A/S 

Der indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling i The Speedrecruiters Company A/S den 5. oktober 2021, 

kl. 14:30 som afholdes som en fuldstændig elektronisk generalforsamling.  

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent  

2. Forslag fra bestyrelsen 

a. Ændring af selskabets vedtægter forud for selskabets optagelse på Nasdaq First North Growth 

Market Denmark 

b. Bemyndigelse til foretagelse af ændringer og registrering af vedtægter 

3. Eventuelt 

Fuldstændige forslag: 

1. Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslår, at advokat Casper Moltke-Leth vælges som dirigent på generalforsamlingen.  

Beslutningen kan træffes med simpelt flertal. 

2. Forslag fra bestyrelsen 

a. Ændring af selskabets vedtægter  

Den 18. juni 2021 blev der afholdt ordinær generalforsamling i selskabet hvor det blandt andet blev vedtaget at 

bemyndige bestyrelsen til at foretage optagelse af selskabets aktier til handel på Nasdaq First North Growth 

Market Denmark. 

Bestyrelsen foreslår på den baggrund, at ændre selskabets vedtægter forud for selskabets optagelse på Nasdaq 

First North Growth Market Denmark, da der er yderligere krav til selskabets vedtægter. 

Udkast til nye vedtægter er vedlagt her i deres helhed og de vil blive fremlagt og gennemgået på 

generalforsamlingen.  

Beslutning kan træffes med tilslutning fra mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen 
repræsenterede kapital. 

b. Bemyndigelse til foretagelse af ændringer og registrering af vedtægter 

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger advokat Casper Moltke-Leth til at anmelde det vedtagne 

til Erhvervsstyrelsen og til i forbindelse hermed at foretage sådanne ændringer i og tilføjelser til det vedtagne, 

vedtægterne og øvrige forhold, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve for at registrere det på generalforsamlingen 

vedtagne. 

Beslutningen kan træffes med simpelt flertal. 

 



 

 

Selskabskapital og aktionærernes deltagelse og stemmeret  

Selskabskapitalen udgør nominelt DKK 465.066 fordelt på aktier á DKK 0,25. På generalforsamlingen giver hver 

aktie på DKK 0,25 én stemme. 

En aktionær har ret til at deltage på generalforsamlingen og til at afgive stemmer fastsættes i henhold til det antal 

aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen er 1 uge før afholdelse af 

generalforsamlingen den 5. oktober 2021 kl. 14:30. 

De aktier, den enkelte aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens 

ejerforhold i selskabets ejerbog samt eventuelle meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget på 

registreringsdatoen med henblik på registrering, men som endnu ikke er indført i ejerbogen. 

Adgang 

Aktionærer, som er berettiget til og ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal give besked om deres deltagelse 

senest 1. oktober, 2021 klokken 14:00 ved e-mail til cr@speedrecruiters.com.  

Fuldmagt 

Aktionærer, der har anmodet om at deltage i generalforsamlingen, kan møde ved fuldmagt. Fuldmagt kan afgives 

skriftligt ved brug af vedlagte fuldmagts- og brevstemmeblanket. Blanketten scannes og sendes i udfyldt og 

underskrevet stand til cr@speedrecruiters.com. 

Fuldmagter skal være fremsendt senest 1. oktober, 2021 klokken 14:00. 

Retten til fremmøde og afgivelse af stemmer ved fuldmægtig skal godtgøres ved behørig dokumentation. Såfremt 

behørig dokumentation ikke kan fremlægges, kan adgang og/eller stemmeret efter omstændighederne blive 

nægtet. 

Brevstemme  

Aktionærer, der er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan stemme ved brev. Brevstemme kan afgives 

skriftligt ved brug af vedlagte fuldmagts- og brevstemmeblanket. Blanketten scannes og sendes i udfyldt og 

underskrevet stand til cr@speedrecruiters.com. 

Brevstemmer skal være fremsendt senest 1. oktober, 2021 klokken 14:00. 

Der kan afgives enten brevstemme eller fuldmagt, jf. nærmere ovenfor, men ikke begge dele. 

Spørgsmål fra aktionærer 

Aktionærerne kan forud for generalforsamlingen stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter m.v. til brug 

for generalforsamlingen ved skriftlig henvendelse til selskabet på selskabets adresse eller pr. e-mail til 

cr@speedrecruiters.com. 

Spørgsmål skal være Selskabet i hænde senest 1. oktober, 2021 klokken 14:00.  

København, den 21. september 2021 

The Speedrecruiters Company A/S 



 

 

Bestyrelsen  


