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1. Navn 

 

1.1 Selskabets navn er Selskabet af 31. december 2004 A/S. 

 

 

2. Hjemsted 

 

2.1 Selskabets hjemstedskommune er Århus Kommune. 

 

 

3. Formål 

 

3.1 Selskabets formål er at drive kasinovirksomhed og aktiviteter i naturlig tilknyt-

ning hertil.  

 

 

4. Selskabskapital (aktiekapital) 

 

4.1 Selskabets aktiekapital udgør kr. 500.000,00. 

 

4.2 Aktiekapitalen er fordelt i aktier med en pålydende værdi (nominel værdi) på 

kr. 1.000,00 eller multipla heraf. 

 

 

5. Aktiernes rettigheder 

 

5.1 På generalforsamlinger giver hvert aktiebeløb på kr. 1.000,00 én stemme. 

 

5.2 Aktierne skal lyde på navn og noteres på navn i Selskabets ejerbog (aktiebog).  

 

5.3 Aktierne er ikke-omsætningspapirer. 

 

5.4 Selskabet har ikke udstedt aktiebreve (ejerbeviser).  

 

 

6. Indskrænkning i aktiernes omsættelighed 

 

6.1 Enhver overgang, herunder pantsætning, af aktier kræver bestyrelsens forud-

gående godkendelse. Bortset herfra gælder der ingen indskrænkninger i akti-

ernes omsættelighed. 
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7. Selskabets ledelsesorganer - bestyrelse og direktion 

 

7.1 Selskabet ledes af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse på 3-5 medlem-

mer. 

 

7.2 Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for 1 år ad gangen, men kan gen-

vælges. Bestyrelsen vælger selv sin formand. 

 

7.3 De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal. I 

tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. 

 

7.4 Bestyrelsen træffer ved en forretningsorden nærmere bestemmelse om udfø-

relsen af sit hverv. 

 

7.5 Til at forestå den daglige ledelse ansætter bestyrelsen en direktion bestående 

af en eller flere direktører.  

 

7.6 Hvis direktionen består af flere direktører, skal nærmere regler for direktører-

nes indbyrdes kompetence og forretningsførelse fastlægges af generalforsam-

lingen. 

 

 

8. Indkaldelse til generalforsamling 

 

8.1 Indkaldelse til generalforsamlinger foretages tidligst 4 uger og senest 2 uger 

før generalforsamlingen ved almindeligt brev til de i ejerbogen (aktiebogen) 

noterede aktionærer, jf. dog pkt. 12. 

 

8.2 Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år i så god tid, at den godkend-

te årsrapport kan indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, så den er mod-

taget i styrelsen senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb.  

 

8.3 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen eller revisor 

finder det hensigtsmæssigt. Ekstraordinær generalforsamling til behandling af 

et bestemt angivet emne skal endvidere indkaldes senest to uger efter, at det 

skriftligt er forlangt af aktionærer, der ejer 5 % eller mere af aktiekapitalen.  

 

8.4 Selskabets generalforsamlinger afholdes på Selskabets hjemsted eller på et 

andet nærmere angivet sted, bestyrelsen beslutter. 
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9. Generalforsamling – dagsorden 

 

9.1 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte: 

 

(1) Valg af dirigent. 

(2) Bestyrelsens beretning. 

(3) Forelæggelse af årsrapport til godkendelse. 

(4) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i 

henhold til den godkendte årsrapport. 

(5) Valg af medlemmer til bestyrelsen. 

(6) Valg af revisor. 

(7) Eventuelt. 

 

9.2 Enhver aktionær har ret til at få et bestemt emne behandlet på generalforsam-

lingen, såfremt aktionæren skriftligt fremsætter krav herom over for bestyrel-

sen i så god tid, at emnet efter bestyrelsens vurdering kan optages på dagsor-

denen for generalforsamlingen.  

 

 Hvad angår den ordinære generalforsamling, har enhver aktionær ret til at få 

forslag optaget til behandling, såfremt krav herom fremsættes skriftligt senest 

6 uger før generalforsamlingens afholdelse. Fremsættes kravet senere end 6 

uger før generalforsamlingens afholdelse, afgør bestyrelsen, om kravet er 

fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen. 

 

 

10. Generalforsamling - stemmeret 

 

10.1 På generalforsamlinger giver hvert aktiebeløb på kr. 1.000,00 én stemme, jf. 

pkt. 5.1. 

 

 

11. Generalforsamling – beslutninger 

 

11.1 Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages ved simpelt stemmeflertal, 

medmindre andet følger af lovgivningen. 

 

 

12. Beslutning om elektronisk kommunikation 

 

12.1 Selskabet kan give alle meddelelser til Selskabets aktionærer i henhold til sel-

skabslovgivningen eller disse vedtægter ved elektronisk post, ligesom doku-

menter kan fremlægges eller fremsendes elektronisk. 

 

12.2 Alle aktionærer skal oplyse elektronisk postadresse til Selskabet og løbende 

ajourføre denne. 
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12.3 Såfremt bestyrelsen måtte beslutte det, kan den ovenfor nævnte kommunika-

tionsform også anvendes mellem Selskabet og bestyrelsens medlemmer. Sel-

skabets direktion fører en liste over bestyrelsens medlemmers elektroniske 

postadresser. 

 

12.4 Oplysninger om krav til anvendte systemer og om anvendelsen af elektronisk 

kommunikation gives af Selskabets direktion direkte til aktionærerne eller på 

Selskabets hjemmeside. 

 

 

13. Tegningsregel 

 

Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af en direktør.  

 

 

14. Revisor 

 

14.1 Selskabets årsrapporter revideres af en af generalforsamlingen valgt statsauto-

riseret revisorer, der fungerer, indtil generalforsamlingen vælger en ny revisor i 

stedet.  

 

 

15. Regnskabsår  

 

15.1 Selskabets regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.  

 

 

***** 

 

Således vedtaget på Selskabets ordinære generalforsamling den 1. juni 2016.  

 


