Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Referat af ekstraordinaer generalforsamling tirsdag den 23. juni 2020

Ar 2020, den 23. juni, kl. 11.00, afholdtes fuldstaendig elektronisk ekstraordinaer generalforsamling i Dampskibsselskabet NORDEN A/S uden mulighed for fysisk fremm¢de.
Aktionaererne kunne deltage og stemme gennem appen ”LUMI AGM", som var tilgaengelig via en smart-

phone app (IOS eller Android) eller en webbrowser p5 en stationaer enhed.
Pé

generalforsamlingen var f¢lgende

Dagsorden:
Endelig vedtagelse af f¢lgende forslag fra bestyrelsen, som blev forelmbigt vedtaget pé den ordinaere

gene—

ralforsamling den 12. juni 2020:

F3. Nedsaettelse af aktiekapitalen og deraf f¢lgende aendring af vedtaegterne
F.4. Forlaengelse af bemyndigelserne

til forh¢jelse af aktiekapitalen 0g aendring af vedtaegterne

F.S. Tydeligg¢re|se

af udbyder af ejerbogsservices i vedtaegterne

F.6. Bemyndigeise

til at traeffe beslutning om elektronisk generalforsamling og deraf f¢lgende ved-

taegtsaend ringer
F.7. Elektronisk kommunikation mellem Selskabet og dets

aktionarer, metode for indkaldelse af ge—

neralforsamlinger 0g aendringer af vedtaegterne
F.8. Fjernelse af pensionsalder for bestyrelsesmedlemmer og

andring af vedtaegteme

Bestyrelsens formand, Klaus Nyborg, b¢d velkommen og meddelte, at bestyrelsen havde udpeget advokat

Henning AasmuI—Olsen som dirigent.

Dirigenten oplyste, at Selskabets beslutning om afholdeise af elektronisk generalforsamling er truffet pé
grundlag af en tilladelse i den saerlovgivning, som regeringen har vedtaget i forbindelse med COVID-19 for at
undgé store forsamlinger.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og at der ikke var indsigelser herimod.
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Dirigenten oplyste, at der p5 den ekstraordinaere genera lforsamling var repraesenteret 49,15 % af den stem-

meberettigede aktiekapital, og at

aHe

dagsordenens punkter angik forslag til vedtaegtsand ringer.

Dirigenten oplyste videre, at forslagene p5 dagsordenen, som blev vedtaget forelwbigt p5 den ordinaere ge-

neralforsamling den 12. juni 2020, kunne vedtages endeligt med 2/3 sével afde afgivne stemmer som af den
p5 generalforsamlingen repreesenterede stemmeberettigede aktiekapital uden hensyntagen

til den reprae-

senterede aktiekapitals st¢rrelse, jf. selskabets vedtagter pkt. 9.2. Dirigenten gik herefter videre ti! fwrste

punkt p5 dagsordenen.
Ad dagsordenens pkt. F.3:

Dirigenten redegjorde for forslaget om nedsaettelse af Selskabets aktiekapital med nominelt DKK 1.500.000
ved annullering af 1.500.000 egne aktier og deraf f¢lgende andringer af vedtaegterne. Dirigenten satte for-

slaget til afstemning og afstemningsresultatet blev fwlgende:

Punkt F.3
Nedsaettelse af aktiekapitalen 0g deraf f¢lgende aendring af vedtaegterne
I

procent af den represente-

Stemmer rede aktiekapital 0g stemmer
For

19.219.428

99,98

0

0,00

4.284

0,02

Imod
Undlad

Dirigenten erklaerede forslaget for endeligt vedtaget.
Ad dagsordenens pkt. F.4:

Dirigenten redegjorde for forslaget om forlaengelse af bemyndigelse til forhmjelse af aktiekapitalen og aen-

dring af vedtagterne. Forslaget ﬁk f¢lgende afstemningsresultat:
Punkt F.4
Forlangelse af bemyndigelse til forhm'else af aktiekapitalen 0g aendring af vedtaegterne
I

For

Imod
Undlad

procent af den represente-

Stemmer

rede aktiekapital 0g stemmer

19.219.328

99,98

584

0,00

3.800

0,02
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Dirigenten erklaerede forslaget for endeligt vedtaget.
Ad dagsordenens pkt. F.5:

Dirigenten redegjorde for forslaget om tydeliggwrelse af ejerbogsservices 0g andring af vedtaegterne. Forslaget fik f¢lgende afstemningsresultat:

Punkt F.5
Tydeligg¢relse af udbyder af ejerbogsservices i vedtaegterne
I

procent af den repraesente-

Stemmer rede aktiekapital 0g stemmer
For

Imod
Undlad

19.219.812

99,98

0

0,00

3.900

0,02

Dirigenten erklaerede forslaget for endellgt vedtaget.
Ad dagsordenens pkt. F.6:
Dirigenten redegjorde for forslaget om bemyndigelse til at traeffe beslutning om elektronisk generalforsam—
ling og deraf falgende vedtaegtsaendringer. Forsiaget ﬁk f¢lgende afstemningsresultat:

Punkt F.6
Bemyndigelse til at traeffe besIutning om elektronisk generalforsamling og deraf falgende vedtaegtsaendringer
I procent af den represente-

For

.

Imod
Undlad

Stemmer

rede aktiekapital og stemmer

16.223569

84,39

2.861.443

14,88

138.700

0,72

Dirigenten erklaerede forslaget for endeligt vedtaget.
Ad dagsordenens pkt. F.7:

Dirigenten redegjorde for forslaget om elektronisk kommunikation mellem Selskabet 0g dets aktionaerer,

metode for indkaldelse af generalforsamlinger og aendringer af vedtaegterne. Forslaget fik f¢lgende

afstem—

ningsresultat:
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Punkt F.7
Elektronisk kommunikation meliem Selskabet og dets aktionaerer, metode for indkaldelse af generalforsamlinger 0g aendringer af vedtaegterne
l procent af den repraesente-

For

Stemmer

rede aktiekapital og stemmer

19.219.011

99,98

417

0,00

4.284

0,02

Imod
Undlad

Dirigenten erklaerede forslaget for endeligt vedtaget.
Ad dagsordenens pkt. F.8:

Dirigenten redegjorde for forslaget om fjernelse af pensionsalder for bestyrelsesmedlemmer 0g aendringer

af vedtaegterne. Forslaget ﬁk f¢lgende afstemningsresultat:
Punkt F.8
Fjernelse af pensionsalder for bestyrelsesmedlemmer 0g aendring af vedteegterne
I

For

Imod
Undlad

procent af den represente-

Stemmer

rede aktiekapital cg stemmer

19.151.620

99,62

67.192

0,35

4.900

0,03

Dirigenten erklaerede forslaget for endeligt vedtaget.

Dirigenten konstaterede, at der ikke var indkommet sp¢rgsmé| eller kommentarer fra aktionareme udenfor
dagsordenen. Dirigenten erklaerede herefter dagsordenen for udt¢mt og generalforsamlingen for afsluttet
0g gav herefter ordet til formanden.

Formanden ta kkede afslutningsvis aktionaererne for interessen 0g dirigenten for Iedelse af genera Iforsamlin—
gen.

Generalforsamlingen sluttede kl. 11.20.
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Som dirigent:

/A/l/W/\
Henn' gAasmul-Olsen

ﬂéf ”MI/‘77
Klaus Nyborg

Formand for

/

bestyrelsen/
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