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Agenda og forløb af 

ordinær generalforsamling 

 

i 

 

NewCap Holding A/S 

Amaliegade 14, 2 

1256 København K 

CVR-nr.: 13 25 53 42 

 

tirsdag den 8. april 2014, kl. 10:00 

hos Rønne & Lundgren Advokatfirma 

Tuborg Havnevej 19, 2900 Hellerup 

 

 Dagsorden 

 
1. Præsentation af dirigent 

Advokat Karsten Pedersen fra Rønne & Lundgren Advokatfirma blev præsenteret 

som dirigent. 

   

Dirigenten konstaterede, at 64,50 % af selskabskapitalen var repræsenteret på 

generalforsamlingen, svarende til 76.692.335 stk. aktier á 0,50 pr. styk og 

76.692.335 stemmer, samt at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og 

beslutningsdygtig i henhold til punkterne på dagsorden.  

 

2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse 

Bestyrelsesformanden berettede indledningsvist om selskabets virksomhed i det 

forgangne år.  

 

Selskabets administrerende direktør fremlagde herefter den reviderede årsrapport 

til godkendelse. Årets resultat for 2013 udgør DKK -17.409.000 før skat mod DKK 

-17.352.000 i 2012.  
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Bestyrelsen vurderede, at resultatet efter omstændighederne var tilfredsstillende.  

 

Dirigenten opfordrede herefter de tilstedeværende aktionærer til at komme med 

kommentarer og/eller indsigelser til årsrapporten. 

 

Spørgsmål 

1) En aktionær spurgte, hvad størrelsen af selskabets uudnyttede skattemæssige 

underskud var? 

 

Selskabets ledelse besvarede spørgmålet ved at henvise til note 21 i 

årsrapporten for 2013, hvoraf det fremgik, at skatteværdien af det uudnyttede 

skattemæssige underskud var DKK 47.000.000. 

 

2) En aktionær spurgte, hvorfor det var blevet besluttet, at Monyx Financial Group 

AB skulle ophøre med at opkræve det årlige rådgivningsgebyr for PPM-kunder 

i Sverige. 

 

Selskabets ledelse svarede, at beslutningen var truffet efter grundige 

overvejelser med henblik på at sikre selskabets langsigtede bæredygtighed.  

  

I forlængelse heraf spurgte en aktionær, hvorfor selskabets beslutning om at 

lade Monyx Financial Group AB ophøre med at opkræve det årlige 

rådivningsgebyr for PPM-kunder i Sverige ikke var blevet offentliggjort som en 

selskabsmeddelelse? 

 

Selskabets ledelse besvarede spørgmålet ved at henvise til, at oplysningerne 

var inkuderet i selskabets årsrapport.  

 

3) En aktionær spurgte, om selskabet havde forsøgt at opnå bankfinansiering 

som alternativ til det lån på DKK 27.000.000 som selskabet optog hos 

Driftsselskabet af 28. december 2001 A/S i forbindelse med indgåelsen af 

forliget i den af Finansiel Stabilitet A/S anlagte retssag mod selskabet.  

 

Selskabets ledelse svarede, at det på grund af koncernens historik fortsat var 

vanskeligt at opnå finansiering i pengeinstitutter, og at det henset til fristen i 
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forligstilbuddet fra Finansiel Stabilitet A/S ikke havde været muligt at indlede 

forhandlinger med ét eller flere pengeinstitutter.  

 

I forlængelse heraf spurgte en aktionær, om selskabets ledelse havde 

overvejet at indgå låneaftalen med Driftsselskabet af 28. december 2001 A/S 

som et bridgelån? 

 

Selskabets ledelse svarede, at det, på tidspunktet for låneoptagelsen, var 

ledelsens ønske og forventning, at lånet kunne tilbagebetales og erstattes med 

sædvanlig bankfinansiering. På grund af koncernens historik var det imidlertid 

fortsat vanskeligt at opnå finansiering i pengeinstitutter. Det oplystes videre, at 

lånet havde indfrielsesadgang for selskabet.  

 

4) En aktionær spurgte selskabets bestyrelsesformand, om han mente, at 

selskabets låneaftale med Driftsselskabet af 28. december 2001 A/S var 

markedskonform? 

 

Hertil svarede selskabets bestyrelsesformand, at han mente, at låneaftalen var 

markedskonform. 

 

5) En aktionær anmodede om en specifikation af ledelsens honorar for 

regnskabsåret 2013.  

 

Selskabets ledelse besvarede spørgsmålet med at henvise til note 40 i 

selskabets årsrapport for 2013. Selskabets ledelse ønskede ikke at give en 

yderligere specifikation.   

 

6) En aktionær kommenterede, at selskabets revisor havde faktureret DKK 

366.000 for skatte- og momsmæssig rådgivning i 2013 og DKK 687.000 for 

andre ydelser. Den pågældende aktionær anmodede herefter revisor om en 

specifikation af det udførte arbejde.   

 

Selskabets revisor svarede, at der var faktureret DKK 159.000 for arbejde 

forbundet med review af selskabets selvangivelser m.v., og at differencen op 

til de DKK 366.000 primært dækkede arbejde med selskabets svenske 

enheder. Revisor svarede endvidere, at de DKK 687.000 vedrørte revisors 
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arbejde med at bistå selskabets advokater i den af Finansiel Stabilitet A/S 

anlagte retssag mod selskabet. 

 

7) En aktionær spurgte, om der var krav om yderligere specifikation af vederlag 

til ledelsen, som vist i årsregnskabet for 2013, note 8.  

 

Selskabets revisor, KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, oplyste, 

at revisor ville undersøge sagen og sende et svar efter generalforsamlingen. 

 

Selskabets revisor har efterfølgende oplyst følgende vedrørende 

årsregnskabets note 8: 

 

"På generalforsamlingen den 8. april 2014 forespurgte en aktionær om, 

hvorvidt der var krav om yderligere specifikation af vederlag til ledelsen, som 

vist i årsregnskabet for 2013, note 8. Vi oplyste på generalforsamlingen, at det 

var vores umiddelbare opfattelse, at note 8 opfyldte de krav til oplysning om 

vederlag til ledelsen, der fandtes i lovgivningen. Kravet til oplysninger om 

vederlag til ledelsen fremgår af IAS 24.17 samt årsregnskabslovens §§ 98b og 

106, jf. ikraftsættelsen af årsregnskabslovens bestemmelser via IFRS-

bekendtgørelsens § 4. Efter vores opfattelse opfylder selskabet via note 8 

ovennævnte bestemmelser, idet de omtalte vederlag for konsulentopgaver 

anses for en del af ledelseshvervet. Der er således ikke yderligere krav til 

specifikation af vederlag til ledelsen end hvad der fremgår af note 8.” 

 

Dirigenten gik herefter videre til beslutningsdelen og godkendelsen af 

årsrapporten.  

  

Dirigenten konstaterede, at bestyrelsens beretning var taget til efterretning, og at 

årsrapporten var enstemmigt godkendt. 

 

3. Meddelelse af decharge til selskabets ledelse 

Generalforsamlingen besluttede at meddele decharge for bestyrelsen og 

direktionen for regnskabsåret 2013.  

 

Forslaget blev vedtaget med 94,61 % af den på generalforsamlingen 

repræsenterede kapital. 5,39 % stemte imod. 
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4. Beslutning om overskuddets fordeling eller dækning af tab 

Generalforsamlingen besluttede enstemmigt at godkende bestyrelsens forslag om 

at overføre årets resultat til næste år.  

 

5. Forslag fra bestyrelse eller aktionærer 

Bestyrelsens vedtægtsændringsforslag kom ikke til afstemning, da bestyrelsen 

trak forslaget tilbage.  

 

6. Valg af bestyrelse 

Bestyrelsen foreslog genvalg af Mogens de Linde, Michael Vinther, Peter Reedtz 

og Peter Steen Christensen samt nyvalg af Niels-Henrik Henriksen. Der var ikke 

andre kandidater.   

 

Forud for valget fremlagde dirigenten i overensstemmelse med selskabslovens § 

120, stk. 3, en oversigt over de opstillede kandidaters ledelseshverv i andre 

erhvervsdrivende virksomheder. 

 

Generalforsamlingen besluttede enstemmigt at vælge Mogens de Linde, Michael 

Vinther, Peter Reedtz, Peter Steen Christensen og Niels-Henrik Henriksen til 

selskabets bestyrelse. 

  

7. Valg af revisor  

Generalforsamlingen besluttede at godkende bestyrelsens forslag om at genvælge 

selskabets revisor, CVR-nr. 30 70 02 28. 

 

Forslaget blev vedtaget enstemmigt.  

 

8. Eventuelt 

Bestyrelsesformanden tog ordet og oplyste, at bestyrelsen var villig til at 

samarbejde med alle selskabets aktionærer omkring selskabets fremtid, og at 

bestyrelsen altid ville være lydhør overfor konstruktive forslag, herunder forslag til 

fremtidige bestyrelsesmedlemmer.  

 

 

Der var ikke yderligere forhold til drøftelse.  
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-----oo0oo----- 

 

Generalforsamlingen hævet. 

 

Som dirigent: 

 

 

____________________ 

Karsten Pedersen  

  

 

For yderligere information kontakt venligst: 

 

Administrerende direktør Peter Steen Christensen 

+45 8816 3000 

+45 2370 5885 

 

 


