Ordinær generalforsamling i Aktieselskabet Schouw & Co.
onsdag den 15. april 2020
Det samlede antal aktier og stemmerettigheder
Aktieselskabet Schouw & Co.’s aktiekapital udgør på datoen for indkaldelsen til generalforsamlingen DKK
255.000.000 fordelt på aktier a DKK 10. Det betyder, at det samlede antal aktier udgør 25.500.000. Hver
aktie giver én stemme. Det medfører, at det samlede antal stemmer er 25.500.000, idet det bemærkes, at
der ikke kan udøves stemmeret på egne aktier. Selskabet har på datoen for indkaldelsen til
generalforsamlingen 1.524.280 stk. egne aktier.
Der gælder ingen indskrænkning i aktiernes omsættelighed, jf. vedtægternes § 2, stk. 5, eller
stemmeretsbegrænsninger.
Stemmerettigheder fremgår af vedtægternes § 4, stk. 8, 1. og 2. afsnit, der er gengivet nedenfor:
”Enhver aktie på DKK 10 giver én stemme”.
”En aktionærs ret til at deltage i en generalforsamling og afgive stemme i tilknytning til aktionærens aktier
fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen ligger 1
uge før generalforsamlingens afholdelse. De aktier, den enkelte aktionær besidder, opgøres på
registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens kapitalejerforhold i ejerbogen samt
meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som
endnu ikke er indført i ejerbogen.”
Registreringsdatoen er onsdag den 8. april 2020.
Herudover er det en forudsætning for deltagelse på generalforsamlingen, at aktionæren eller dennes
fuldmægtig har fået udleveret adgangskort, jf. vedtægternes § 4, stk. 8, 3. afsnit, og § 4, stk. 9, der er
gengivet nedenfor:
”Enhver aktionær, der er berettiget til at deltage i generalforsamlingen, jf. ovenfor, og som ønsker at
deltage i en generalforsamling, skal senest 3 dage før dens afholdelse anmode om et adgangskort til
generalforsamlingen.”
”Stemmeretten kan udøves ved fuldmægtig på betingelse af, at denne godtgør sin ret til at deltage i
generalforsamlingen ved forevisning af adgangskort og ved fremlæggelse af en skriftlig, dateret fuldmagt.
Aktionærer eller fuldmægtige kan møde på generalforsamlingen sammen med en rådgiver.
Aktionærer, der er berettiget til at deltage i en generalforsamling, jf. § 4, stk. 8, 2. til 4. punktum, kan
endvidere afgive stemmer pr. brev. Brevstemmer skal være selskabet i hænde senest dagen før
generalforsamlingen.”
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