
  
 

 

 

Til aktionærerne i Flügger group A/S 
           

23. februar 2021 

 
Der indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling i Flügger group A/S torsdag den 25. marts 2021 kl. 14.30. Selskabets 
administrerende direktør, Jimmi Mortensen, fratræder ultimo marts 2021. Bestyrelsen har valgt, at Sune Schnack tiltræder stillingen som 
administrerende direktør for Flügger group A/S, hvilket forudsætter, at han fratræder sin stilling som næstformand i bestyrelsen. Med 
henblik på at skabe bedst mulig kontinuitet, har bestyrelsen indgået en aftale med Jimmi Mortensen, som indebærer, at han indstilles som 
næstformand til bestyrelsen. Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling med henblik på valg af ny næstformand for 
bestyrelsen.  
 
Den ekstraordinære generalforsamling bliver afholdt som en fuldstændig elektronisk generalforsamling, der sikrer, at retningslinjerne for 
forsamlinger i forbindelse med COVID-19 overholdes. Det betyder, at du ikke kan møde op fysisk, men skal deltage via en 
generalforsamlingsportal. Generalforsamlingen åbnes af bestyrelsesformanden og vil blive ledet af en af bestyrelsen udpeget dirigent.  
 

Dagsorden 
 

1. Valg af næstformand til bestyrelsen 
Bestyrelsen foreslår valg af Jimmi Mortensen som næstformand til bestyrelsen. 

 
2. Eventuelt  

Herunder kan intet vedtages. 
 

Tilmelding  

Det er vigtigt, at du har tilmeldt dig generalforsamlingen på forhånd, hvis du ønsker at deltage i den fuldstændige elektroniske 

generalforsamling. Tilmelding kan ske på følgende måder og skal være modtaget senest mandag den 22. marts 2021, kl. 23.59: 

 

− via InvestorPortalen på hjemmesiden https://www.flugger.com/investor/investorportal-og-generalforsamling/ eller via VP 
Securities A/S’ hjemmeside www.vp.dk/gf  

− ved henvendelse til VP Securities A/S, pr. telefon 43 58 88 66 eller pr. e-mail til vpinvestor@vp.dk  
 
Når du har tilmeldt dig, modtager du en bekræftelse på e-mail. E-mailen indeholder et link til generalforsamlingsportalen, samt information 
omkring selve afviklingen af den elektroniske generalforsamling. Grundet den elektroniske afholdelse, udstedes der ikke adgangskort.  
 

En aktionærs ret til at deltage i og afgive stemmer på generalforsamlingen fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på 
registreringsdatoen, den 18. marts 2021. Adgang til generalforsamlingen gives til den, der ifølge ejerbogen er noteret som aktionær på 
registreringsdatoen, eller som selskabet pr. registreringsdatoen har modtaget behørig meddelelse fra med henblik på indførsel i ejerbogen. 

 

Brevstemme og fuldmagt 

Aktionærerne kan i stedet for at afgive deres stemme ved deltagelse i den ekstraordinære generalforsamling vælge at afgive brevstemme 
eller udnytte deres stemmeret gennem en fuldmægtig. Aktionærer, der vælger at brevstemme eller anvende fuldmægtig, skal sende deres 

brevstemme/fuldmagt til VP Investor Services, så den er VP Investor Services i hænde senest mandag den 22. marts 2021, kl. 23.59.  

  

Afgivelse af brevstemme eller fuldmagt kan ske via InvestorPortalen på hjemmesiden https://www.flugger.com/investor/investorportal-og-
generalforsamling/ eller ved at udskrive brevstemme- og fuldmagtsblanketten, som også kan findes på hjemmesiden, og sende den til VP 
Investor Services i udfyldt og underskrevet stand. 

 

Afgivelse af brevstemme eller fuldmagt elektronisk via InvestorPortalen på vores hjemmeside www.flugger.com kræver log-in, der kan ske 
på en af følgende to måder: 1) Log-in med NemID eller 2) Du kan oprette din egen VP-ID. Hvis du allerede anvender VP-ID til andre 
selskaber, kan din VP-ID også anvendes til Flügger group A/S’ investorportal. 

 

En brevstemme, som er modtaget af VP Investor Services, kan ikke tilbagekaldes. 
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Information om aktiekapitalen  

Selskabets aktiekapital udgør 60.000.000 kr. Heraf er 11.812.500 kr. A-aktiekapital og 48.187.500 kr. B-aktiekapital. Aktiekapitalen er 
fordelt på aktier à 20 kr. Hvert A-aktiebeløb på 20 kr. giver 10 stemmer på generalforsamlingen, og hvert B-aktiebeløb på 20 kr. giver 1 
stemme på generalforsamlingen. 
 

Sådan afvikles den elektroniske generalforsamling 

Den ekstraordinære generalforsamling afvikles via generalforsamlingsportalen og transmitteres via live streaming (webcast). For at deltage 
i generalforsamlingen, skal du være logget ind på generalforsamlingsportalen, og du vil her kunne overvære generalforsamlingen, skrive 
indlæg til dagsordenspunkterne og afgive din stemme ved eventuelle afstemninger. 
 
Indlæg før generalforsamlingen: Har du indlæg til de enkelte punkter på dagsordenen, opfordrer vi til, at du sender dem på forhånd, da det 
vil lette afviklingen på dagen for generalforsamlingen. Indlæg sendes på mail til peped@flugger.com, senest den 23. marts 2021. 
 
Spørgsmål/Indlæg under generalforsamlingen: Efter præsentationen af hvert punkt på dagsordenen vil der som normalt være mulighed for 
at stille spørgsmål og komme med indlæg til forslagene. Dette vil foregå skriftligt via generalforsamlingsportalen. Dit spørgsmål/indlæg vil 
blive læst op og efterfølgende besvaret mundtligt. Du skal være logget på portalen for at skrive et indlæg. 
 
Afstemninger: Hvis et dagsordenspunkt kommer til afstemning, vil dette tydeligt fremgå af generalforsamlingsportalen. Du skal være logget 
på portalen for at afgive din stemme. Hvis du har afgivet fuldmagt eller brevstemme forud for generalforsamlingen, vil du ikke have mulighed 
for at stemme på selve generalforsamlingen. 
 

Tekniske informationer  

Vi anbefaler, at du inden generalforsamlingens start sikrer dig, at den enhed, som du deltager i generalforsamlingen fra, opfylder 
nedenstående krav.  
 
Browser: Den elektroniske generalforsamling kan afvikles i såkaldte ’evergreen- browsere’ på både PC/Mac, mobil og tablet/iPad. 
’Evergreen-browsere’ (Edge, Chrome, Firefox og Opera) er browsere, som automatisk opdaterer sig selv til nye versioner. Safari understøttes 
ligeledes, selvom det ikke er en evergreen-browser.  
PC: Den elektroniske generalforsamling fungerer i browserne Edge, Chrome og Firefox.  
Apple: Den elektroniske generalforsamling fungerer i de 3 nyeste hovedversioner af Safari-browseren på Mac, iPhone og iPad (Safari 
version 12, 13 og 14). Hvis du har ældre Apple-udstyr, som muligvis ikke kan opdatere til en brugbar Safari-version, kan du installere en 
Chrome-browser og benytte denne. 
Internetforbindelse: Kvaliteten af transmissionen afhænger af din leverandør. Du bør som minimum have en 5-10 Mbit/s forbindelse for at 
få en god transmission. 

 

Præsentation af bestyrelseskandidat 

Jimmi Mortensen – kandidat til næst-formandsposten. Født 1974.   
Uddannelse: Harvard, Stanford & INSEAD - Executive Programme, Henley Business School - Executive MBA, 
Aarhus University - HD-A. 
Kvalifikationer: Indgående kendskab til Flügger bl.a. gennem sit hverv som CEO i Flügger group A/S fra 2016-
2021. 
Øvrige ledelseshverv: Adm. direktør i Actona Company A/S (fra april 2021). Bestyrelsesmedlem i Carl Ras A/S og 
Dansk Industri, samt næstformand i bestyrelsen i Rosendahl Design Group A/S. 
Beholdning af Flügger aktier: 1.538 stk. 

Med venlig hilsen 

Flügger group A/S 

Bestyrelsen 


