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GENERALFORSAMLINGSREFERAT 

Referat af ordinær generalforsamling i  
Investeringsselskabet Artha Responsible A/S, CVR. NR. 40731938 
 
Tirsdag, den 25. april 2023, kl. 9:00 
Generalforsamlingen afholdtes på selskabets adresse Strandvejen 58, 2900 Hellerup 
 

 
Bestyrelsen udpegede advokat Klaus Lund til dirigent.  
 
Dirigenten konstaterede, med generalforsamlingens tilslutning, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet 
og beslutningsdygtig i henhold til dagsordenen. 
 
Dagsorden: 
 

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 
2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse. 
3. Beslutning om anvendelse af årets resultat. 
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 
5. Valg af revisor.  
6. Vedtægtsændring. 
7. Eventuelt. 

 
1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 

 
Bestyrelsen aflagde sin beretning.  
 
En aktionær spurgte ind til investeringerne i Selection cases formidlet af Artha, f.eks. Norcod. Formanden 
bekræftede, at investeringer sker på lige fod med øvrige Artha-investorer, og naturligvis baseret på individuel 
vurdering af hver investering. Kristian Myrup supplerede med, at fordelen ved at investere via Artha, er at 
Investeringsselskaberne kan følge disse tættere.  
 
Generalforsamlingen tog herefter beretningen til efterretning. 

 
2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse. 

 
Årsrapporten for 2022 blev fremlagt og godkendt. 
 

3. Beslutning om anvendelse af årets resultat. 
 
Bestyrelsens forslag om overførsel af årets resultat til næste år, jf. årsrapporten for 2022, blev godkendt. 
 

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 
 
Michael Kjær, Mads Pilgren og Klaus T. W. Lund blev genvalgt. 
 
I umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Michael Kjær som 
formand. 
 

5. Valg af revisor.  
 
Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt. 
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6. Vedtægtsændringer 
 
Bemyndigelsen til at udstede nye aktier, jf. vedtægternes pkt. 3.9 udløber den 1. maj 2023. Bestyrelsen 
foreslår på den baggrund, at bemyndigelsen erstattes af en ny bemyndigelse, der udløber 1. maj 2025: 
 

Nuværende ordlyd Ny ordlyd 

Bestyrelsen er bemyndiget til i tiden indtil den 1. 
maj 2023 ad én eller flere omgange at forhøje 
selskabets aktiekapital med indtil nominelt kr. 
500.000.000. Aktierne, der skal være 
omsætningspapirer, udstedes lydende på navn, og 
skal være ligestillet med den bestående 
aktiekapital. Bestyrelsen er bemyndiget til at fravige 
den forholdsmæssige fortegningsret for bestående 
aktionærer, såfremt tegningen mindst svarer til den 
på tegningstidspunktet senest offentliggjorte indre 
værdi.  
 
Bestyrelsen har den 30. november 2021 delvist 
udnyttet bemyndigelsen til at forhøje aktiekapitalen 
med nominelt kr. 680.000. 
 
Før beslutningen udgjorde bemyndigelsen kr. 
318.835.000 
 
Efter beslutningen udgør bemyndigelsen kr. 
318.155.000. 

Bestyrelsen er bemyndiget til i tiden indtil den 1. 
maj 2025 ad én eller flere omgange at forhøje 
selskabets aktiekapital med indtil nominelt kr. 
500.000.000. Aktierne, der skal være 
omsætningspapirer, udstedes lydende på navn, og 
skal være ligestillet med den bestående 
aktiekapital. Bestyrelsen er bemyndiget til at fravige 
den forholdsmæssige fortegningsret for bestående 
aktionærer, såfremt tegningen mindst svarer til den 
på tegningstidspunktet senest offentliggjorte indre 
værdi. 

 
Forslaget blev vedtaget enstemmigt og med alle stemmer. 
 

7. Eventuelt. 
 
Generalforsamlingen bemyndigede dirigenten til at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen med henblik 
på at få det registreret. 
 
Der var ikke herudover nogen punkter til behandling. 
 
Som dirigent 
 
 
Klaus T. W. Lund 
Advokat 


