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VEDTÆGTER 
 

for 

 

K&H Fyn ApS 
 
 

SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 

1.            

1.1. Selskabets navn er K&H Fyn ApS. 

1.2. Selskabets formål er at undersøge grundlaget for etablering af en virksomhed, som udvikler 
og forædler stivelse og protein samt dermed beslægtet virksomhed.   

 

SELSKABETS KAPITAL  

2.            

2.1. Selskabets kapital er kr. 470.000,00, fordelt i kapitalandele á kr. 1.000,00, eller multipla 
heraf. 

2.2. Ingen kapitalandel har særlige rettigheder, og ingen kapitalejer skal være forpligtet til at 
lade sine kapitalandele indløse, medmindre lovgivningen eller vedtægterne foreskriver det-
te. 

2.3. Enhver overgang af kapitalandele skal være godkendt i henhold til selskabets tegningsregel 
for at være gyldig, jfr. Selskabslovens § 68. 

 

3.  

3.1. Der gælder indskrænkninger i kapitalandelenes omsættelighed. 
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3.2. Såfremt en kapitalejer træder i rekonstruktion eller tages under konkursbehandling, er den 
pågældende/den pågældendes konkursbo forpligtet til straks at afstå den pågældendes ka-
pitalandele i selskabet til selskabet, som i så fald har ret og pligt til at købe kapitalandelene. 
Kapitalandelene skal overdrages til kurs 1. Tilsvarende skal gælde, såfremt kapitalandelene 
ejes via et selskab, og den reelle ultimative ejer af kapitalandelene træder i rekonstruktion 
eller tages under konkursbehandling.  

 

GENERALFORSAMLINGER 

4.            

4.1. Ordinære generalforsamlinger afholdes hvert år senest 1 uge før udløb af fristen for ind-
sendelse af årsrapport, jfr. Årsregnskabslovens bestemmelser. 

4.2. Generalforsamlinger indkaldes ved brev eller ved elektronisk forsendelse til selskabets no-
terede kapitalejere under den i selskabets ejerbog anførte adresse samt til selskabets 
eventuelle generalforsamlingsvalgte revisor, med mindst 2 ugers og højest 4 ugers varsel. 

4.3. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte: 

4.3.1. Valg af dirigent 

4.3.2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse 

4.3.3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den god-
kendte årsrapport 

4.3.4. Valg af bestyrelse 

4.3.5. Valg af direktion 

4.3.6. Valg af revision 

4.3.7. Eventuelt 

4.4. Forslag fra en kapitalejer til behandling på den ordinære generalforsamling må være indgi-
vet til selskabet så betids, at den kan nå at blive medtaget på generalforsamlingen. 

4.5. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes senest 2 uger efter, at direktionen, revisor 
eller en kapitalejer har forlangt det                                                                      

4.6. Over det på generalforsamlingen passerede indføres en kort beretning i en dertil af ledel-
sen autoriseret protokol, der underskrives af dirigenten og direktionen. 

 

5.  

5.1. På generalforsamlingen giver hver kapitalandel på kr. 1.000,00 én stemme. 

5.2. Beslutninger på generalforsamlingen vedtages med simpelt stemmeflertal, medmindre lov-
givningen eller vedtægterne kræver særlig repræsentation eller majoritet. I tilfælde af 
stemmelighed bortfalder forslaget. 

5.3. Beslutning om ændring af vedtægterne er kun gyldig, såfremt den tiltrædes af mindst 2/3 
såvel af de afgivne stemmer som af den del af selskabskapitalen, som er repræsenteret på 
generalforsamlingen. 

5.4. Samtidig med udsendelsen af vedtægtsmæssig indkaldelse til selskabets generalforsamlin-
ger, fremlægges på selskabets kontor – til eftersyn for kapitalejerne – dagsorden med de 
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fuldstændige forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, samt anpartsselskabets 
ejerbog, eller en udskrift heraf, og for den ordinære generalforsamlings vedkommende tilli-
ge årsrapporten underskrevet af direktionen og revisor. Med indkaldelsen til den ordinære 
generalforsamling skal på begæring udsendes et kopieksemplar af det underskrevne regn-
skab. 

5.5. Desuden er beslutning om vedtægtsændringer, hvorved retsforholdet mellem kapitalejerne 
forrykkes, kun gyldig, såfremt beslutningen tiltrædes af de kapitalejere, hvis retsstilling for-
ringes. 

5.6. Selskabets ledelse kan tillade elektronisk afholdelse af eller deltagelse i generalforsamlin-
gen samt elektronisk afstemning. 

 

BESTYRELSE 

6.  

6.1. Selskabet ledes af en bestyrelse, bestående af 5 – 7 medlemmer, der vælges af general-
forsamlingen for et år ad gangen. 

6.2. Bestyrelsen skal drage omsorg for en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed. 

6.3. Generalforsamlingen kan vælge en suppleant for hvert generalforsamlingsvalgt bestyrel-
sesmedlem. Suppleanter vælges ligeledes for tiden indtil næste ordinære generalforsam-
ling. 

6.4. Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og fastsætter ved en forretningsorden reglerne 
for udøvelsen af sit hverv.  

6.5. I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen, er formandens stemme udslagsgivende. 

6.6. Bestyrelsen modtager ikke vederlag for sit arbejde i bestyrelsen.  

6.7. Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte i 
henhold til de til enhver tid gældende regler i henhold til Selskabsloven. 

6.8. Bestyrelsen ansætter en direktion, bestående af 1-3 medlemmer til at varetage selskabets 
daglige drift. En direktør kan være medlem af bestyrelsen, men kan ikke beklæde for-
mandsposten. En direktør modtager ikke vederlag for at være en del af direktionen.  

 

TEGNINGSRET 

7.  

7.1. Selskabet tegnes af enten bestyrelsesformanden i forening med en direktør eller af 3 besty-
relsesmedlemmer.  

 

REVISION 

8.  

8.1. Selskabets årsregnskaber revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret eller 
registreret revisor. 



 
 

side 4 

8.2. Regnskabet opgøres i overensstemmelse med regnskabs- og selskabslovgivningens reg-
ler. 

 

9.  

9.1. Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december. Det første år dog fra 
stiftelsen til den 31. december 2019.  

 

                                                                    -- 000 --- 

 
 
 
Vissenbjerg, den 13. november 2018  
 
 
Som dirigent:  
 
 
_____________________________________ 
Steen Jørgensen 


