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S E L S K A B E T S NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 

§ 1 
Selskabets navn er Danish Energy and Environmental Center A/S. 
Selskabets binavn er: Vestforsyning International A/S. 

§ 2 

Selskabets hjemsted er Holstebro Kommune. 

§ 3 

Selskabets formål er at udøve erhvervsvirksomhed i ind- og udland indenfor 

o Udnyttelse af overskudsvarme fra kraftvarmeværker til procesvarmeformål. 
o Udvikling, produktion og salg af vedvarende energianlæg. 
o Projektering, opførelse og drift af ikke elværksejede, elproducerende anlæg og af 

eltransmitterende og -distribuerende anlæg og varmeeffektiviserende anlæg i eller for 
institutioner og andre erhvervsvirksomheder end elforsyningen. 

o Fremstilling, salg og installation af energiudstyr såsom målerudstyr, varmepumper og 
specialudstyr til maskineri samt energitjenester i forbindelse med aktiviteter i tilknytning 
til den integrerede ressourceplanlægning, jævnfør bestemmelserne i 
Elforsyningslovens § 13 a. 

o Etablering og drift af vejbelysning. 
0 Anden virksomhed indenfor de i første punkt nævnte rammer efter Energitilsynets 

bestemmelser. 

1 udlandet vil selskabet herudover udøve virksomhed indenfor el- og kraftvarmeforsyning 
og energirådgivning. 

Det er en betingelse for at udøve den pågældende aktivitet, at den har en naturlig 
tilknytning til levering af elektricitet og fjernvarme eller giver mulighed for at udnytte særlig 
ekspertise i elforsyning, og at aktiviteten er i overensstemmelse med Elforsyningslovens 
formål. 

Selskabet kan eje aktier og anparter i indenlandske og udenlandske virksomheder, der har 
et tilsvarende formål som foran beskrevet. 

Selskabet vil i videst muligt omfang udøve sin virksomhed sammen med andre. 



S E L S K A B E T S KAPITAL OG AKTIEBEVISER: 

§ 4 

Selskabets selskabskapital er kr. 1.250.000,00, - skriver enmilliontohundredefemtitusinde 
kroner 00 øre - fordelt i kapitalandele å kr. 100,00 eller multipla heraf, og kapitalandele 
skal lyde på navn. 

Der er udstedt aktiebreve. 

Der oprettes en fortegnelse over aktiehaverne. 

Aktiekapitalen er fuldt ud indbetalt. 

Ingen aktier har særlige rettigheder. Ingen aktiehaver er forpligtet til at lade selskabet eller 
andre indløse sine aktier helt eller delvist. 

I akternes omsættelighed gælder følgende indskrænkninger. 

1. 
Aktierne kan ikke pantsættes eller på anden måde stilles som sikkerhed mod gæld uden 
bestyrelsens samtykke. 

2. 
En aktie kan ikke overdrages, det være sig ved frivillig overdragelse, gave, udlæg, konkurs 
eller anden kreditorforfølgning, uden først gennem bestyrelsen at være tilbudt de øvrige 
aktiehavere, der har forkøbsret i forhold til deres aktier. 

3. 
Ønsker en aktiehaver ikke at gøre brug af forkøbsretten helt eller delvist, bliver de således 
ledigblevne aktier at fordele mellem de øvrige aktiehavere i forhold til deres 
aktiebesiddelse, for så vidt disse måtte ønske at købe. 

4. 
Forkøbsretten i henhold til foranstående kan gøres gældende til den kurs og på de 
betalingsvilkår, der bevisligt kan opnås til anden side. Kursen kan dog ikke overstige den 
af selskabets revisor på grundlag af going concern princippet fastsatte, idet denne kurs 
respekteres alene med regres til skønsmænd udpeget af Foreningen af statsautoriserede 
revisorer. 



5. 
Bestyrelsen er pligtig til straks efter at have modtaget meddelelse fra en aktiehaver om, at 
han ønsker at sælge til den pågældende kurs, at videregive meddelelse herom til de 
øvrige aktionærer. Disse skal inden 4 uger efter tilbuddets modtagelse gøre forkøbsretten 
gældende. 
6. 
Såfremt ingen af de øvrige aktiehavere ønsker at købe, er aktiehaveren berettiget til inden 
14 dage fra bestyrelsens meddelelse til ham, at de til salg anmeldte aktier til den tilbudte 
eller højere kurs til tredjemand. 

7. 
I tilfælde af at forkøbsretten gøres gældende, skal købesummen berigtiges på samme 
måde som tilbudt af tredjemand, dog at betalingen skal være erlagt senest 6 uger fra 
tidspunktet for købesummens fastsættelse. 

8. 
Aktierne er ikke-omsætningspapirer. 

GENERALFORSAMLING: 

§ 5 

Selskabets generalforsamlinger afholdes i Holstebro Kommune. 

Ordinære generalforsamlinger afholdes hvert år senest 5 måneder efter regnskabsårets 
afslutning. 

Generalforsamlinger indkaldes skriftligt med mindst 2 ugers varsel og højst 4 ugers varsel 
ved brev til de noterede kapitalejere samt revisor. 

Sammen med indkaldelsen skal følge det reviderede regnskab. 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte: 

1. Valg af dirigent 



2. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse samt 
årsberetning. 

3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte 
årsrapport. 

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder selskabets formand. 
5. Valg af revisor. 
6. Andre sager, der er sat på dagsordenen eller som ifølge lov eller disse vedtægter hører 

under generalforsamlingen. 
7. Eventuelt 

§ 6 

Enhver aktiehaver har én stemme for hvert aktiebeløb på kr. 100,00. 

De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmelighed, 
medmindre loven eller vedtægterne foreskriver andet. 

Til vedtagelse af beslutninger om ændring af vedtægterne eller selskabets opløsning 
kræves dog, at mindst 2/3 af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, og 
at beslutningen vedtages med såvel 2/3 af de afgivne stemmer som af den på 
generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital. 

Er der ikke på generalforsamlingen repræsenteret 2/3 af aktiekapitalen, skal bestyrelsen 
snarest indkalde til en ny generalforsamling, hvor beslutningen anses for vedtaget, såfremt 
2/3 af de afgivne stemmer, som af den på generalforsamlingen repræsenterede 
aktiekapital er for forslaget. 

§ 7 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller revisor finder det 
hensigtsmæssigt. Indkaldelse sker på samme måde og med samme varsel som for 
ordinær generalforsamling. Udelukkende sager, som er angivet i indkaldelsen, kan 
behandles på mødet. 



Ekstraordinær generalforsamling skal endvidere indkaldes inden 14 dage, når det til 
behandling af et bestemt emne skriftligt forlanges af kapitalejere, der tilsammen ejer 
mindst 1/20 af selskabskapitalen. 

B E S T Y R E L S E OG DIREKTION: 

§ 8 

Selskabet ledes af en bestyrelse bestående af 3 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen 
består af de medlemmer, der til enhver tid sidder i formandsskabet hos Vestforsyning A/S. 
Det tredje medlem skal være en udefra kommende med eksporterfaring. 

Bestyrelsen vælges for et år ad gangen. 

Selskabet tegnes af hele bestyrelsen i forening eller af en direktør i forening med 
formanden for bestyrelsen. 

Bestyrelsen kan meddele prokura. 

REVISION: 

§ 9 

Selskabets årsrapporter revideres af en af generalforsamlingen valgt registreret eller 
autoriseret revisor. Revisor vælges for 1 år ad gangen. 

REGNSKABSAFSLUTNING OG OVERSKUDDETS FORDELING: 

§ 1 0 

Selskabets regnskabsår løber fra 1.1. til 31.12. 



Således vedtaget den 7. december 2010 


