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Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling den 10. februar 2021 

 

 

Kære aktionærer, 

 

I indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Nordic Solar Global A/S, 

der afholdes: 

 

Onsdag den 10. februar 2021, kl. 10.30 

 

Den ekstraordinære generalforsamling angår udelukkende formelle lovpligtige forhold, som skal 

på plads i anledning af, at Nordic Solar Management A/S i sin egenskab af selskabets forvalter er 

i færd med at indsende den endelige ansøgning til Finanstilsynet om fondsforvaltertilladelse efter 

FAIF loven. I den forbindelse er der krav om, at reglerne for værdiansættelse af selskabets aktiver 

og beregning af indre værdi pr. aktie fremgår af selskabets vedtægter. 

 

Disse værdiansættelsesregler foreslås indsat som en ny § 18 i selskabets vedtægter som udvist 

af vedhæftede udkast til nye vedtægter. De foreslåede værdiansættelsesregler er blot de hidtil og 

kontinuerligt anvendte regler herfor. Derudover er der konsekvensændringer som følge af, at der 

indgås ny porteføljeplejeaftale mellem selskabet og Nordic Solar Management A/S også til 

opfyldelse af krav i FAIF loven. Endelig er begrebet ”tegningskurs ved udnyttelse af warrants”  

blevet anvendt mere konsistent, så det blandt andet i tilfælde af aktiesplit er mere tydeligt, at kr. 

25 aktier koster det samme, uanset om stykstørrelsen er kr. 25 eller et andet beløb. Der er alene 

tale om en præcisering uden at ændre de økonomiske vilkår for warrants. 

 

De foreslåede vedtægtsændringer kan desværre ikke afvente den ordinære generalforsamling 

(senest) i maj 2021. Eftersom der er tale om indføjelse af lovpligtige vedtægtsbestemmelser, vil 

bestyrelsen også henset til covid-19 situationen så vidt muligt søge en ekstraordinær 

generalforsamling med en sådan dagsorden gennemført i princippet uden fysisk fremmøde. 

Bestyrelsen anmoder derfor om, at aktionærerne ikke møder op til generalforsamlingen, idet 

Nikolaj Holtet Hoff, da blot som den eneste tilstedeværende aktionær på generalforsamlingen, kan 

og vil stemme for vedtægtsændringerne. Det er således ikke nødvendigt at afgive fuldmagt eller 

brevstemme, medmindre en aktionær helt mod forventning ønsker at stemme imod 

vedtægtsændringerne. 

 

Aktionærer, der ikke imødekommer bestyrelsens anmodning om ikke at møde op til 

generalforsamlingen, skal tilmelde sig til generalforsamlingen rettidigt, jf. nærmere nedenfor, og 

møde op på selskabets adresse på Strandvejen 102E, 2900 Hellerup på ovennævnte tidspunkt. 

Såfremt bestyrelsen i tilfælde af fysisk fremmøde vurderer, at generalforsamlingen ikke under 

hensyntagen til myndighedernes anbefalinger og regler kan afvikles sundhedsmæssigt forsvarligt, 

forbeholder bestyrelsen sig dog at aflyse generalforsamlingen. 
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Evt. ønske om fysisk deltagelse bedes sendt til Victor Gormsen på vog@nordicsolar.eu, via link 

i e-mail indkaldelsen eller pr. telefon på (+45) 30 70 55 45 senest fredag den 3. februar 2021. 

 

Vedlagt er dagsorden for generalforsamlingen, inkl. udkast til nye vedtægter i rettemarkeret 

udgave.  

 

På bestyrelsens vegne 

Christian Sagild, Formand 

  

mailto:anette@nordicsolar.eu
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Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling i Nordic Solar Global A/S 

 

10. februar 2021 

 

 

1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår, at advokat Michael Seiffert vælges som dirigent. 

 

2. Beslutning om ændring af selskabets vedtægter som udvist af vedhæftede udkast til 

ændrede vedtægter i rettemarkeret version. 

 

 


