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Selskabsmeddelelse nr. 3/2018 – 19. februar 2018 
Fynske Bank A/S 

CVR.nr. 25 80 28 88 
 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Fynske Bank A/S 

 
Fynske Bank A/S afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 13. marts 2018      

kl. 16.30 i Kulturhus Svendborg, Ramsherred 4, Svendborg 
 
Fuldstændig dagsorden i henhold til vedtægternes § 7: 

 
1. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år 

 
2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse 
 

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

 
4. Forslag fra repræsentantskab, bestyrelse og aktionærer 

 a) Vedtægtsændringer jf. bilag 1 

 
5. Valg af medlemmer til repræsentantskabet. 

Følgende opstiller til valget: 

  

Tobaksfabrikant Georg Gundersen, Assens 

Virksomhedskonsulent Gert Damsted, Nyborg 

Lektor Jeppe Gorm Frederiksen, Skårup 

El-installatør Karsten Bakkegaard Nielsen, Thurø 

Registreret revisor Lars Henrik Gotfredsen, Rudkøbing 

Lærer Niels Ryssel, Ebberup 

Udviklingschef B2B Niels Peter Nøddeskou-Fink, Gudme 

Direktør Steen Brogaard Larsen, Svendborg 

Udviklingsdirektør Susanne Qvist, Svendborg 

Taksator Tom Kjær Jensen, Haarby 

 
6. Valg af revision 

 Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab i 

overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling. Revisionsudvalget er ikke blevet 

påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftale med en tredjepart, som 

begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer. 

 
7. Eventuelt 

 
Efter generalforsamlingen vil der blive serveret en sandwich. 
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Indkaldelsen indeholdende dagsorden med de fuldstændige forslag med tilhørende 

dokumenter og det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for 
indkaldelsen vil senest fra den 19. februar 2018 være tilgængelig på hjemmesiden: 
www.fynskebank.dk/gf2018 

 
Fynske Banks aktiekapital udgør nominelt kr. 75.810.000 fordelt på aktier á 10 kr. I 

overensstemmelse med vedtægternes § 9, stk. 4 giver hvert aktiebeløb på 10 kr. én 
stemme. Ingen aktionær kan dog for sit eget vedkommende afgive stemmer for mere 
end 20 % af bankens til enhver tid værende stemmeberettigede aktiekapital. 

 
Stemmeretten samt retten til at deltage i generalforsamlingen afgøres på baggrund af 

de aktier, den enkelte aktionær besidder, som opgjort på registreringsdatoen den 6. 
marts 2018 kl. 23.59 på baggrund af notering af aktionærens aktionærforhold i 
ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som banken har modtaget inden for 

samme frist med henblik på indførsel i ejerbogen. 
 

Tilmelding sker på aktionærportalen www.fynskebank.dk/gf2018 
 
Enhver aktionær, som er berettiget til at afgive stemme, kan afgive fuldmagt ved at 

udfylde og underskrive blanket, som kan rekvireres på www.fynskebank.dk/gf2018 
eller ved henvendelse i enhver af bankens filialer. 

 
Tilmelding eller fuldmagtsblanket til generalforsamlingen skal være Computershare 
A/S i hænde senest den 9. marts 2018 kl. 23.59 på e-mail: gf@computershare.dk 

eller med brev til Lottenborgvej 26 D, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby. 
Tilmelding samt afgivelse af fuldmagt kan tillige ske på www.fynskebank.dk/gf2018 

 
Til hver tilmeldt stemmeberettiget aktionær eller fuldmægtig udsendes pr. mail 

adgangskort, som skal medbringes til generalforsamlingen. Ved indgangen til 
generalforsamlingen udleveres mod forevisning af adgangskort en stemmeseddel, 
hvorpå står anført, hvor mange stemmer den stemmeberettigede disponerer over. 

Såfremt man er rettidigt tilmeldt, men ikke har medbragt adgangskort til 
generalforsamlingen, udskrives adgangskort med stemmeseddel mod fremvisning af 

legitimation (kørekort, pas eller lignende) ved indgangen til generalforsamlingen. 
 
Aktionærerne kan – i stedet for at afgive deres stemme på selve generalforsamlingen 

– vælge at afgive brevstemme. Brevstemmeblanket kan rekvireres på 
www.fynskebank.dk/gf2018 eller ved henvendelse i enhver af bankens filialer. 

Brevstemmeblanketten skal være Computershare A/S i hænde senest den 12. marts 
2018 kl. 16.00 på e-mail: gf@computershare.dk eller med brev til Lottenborgvej 26 
D, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby. 

 
Aktionærer kan stille spørgsmål til dagsordenen eller dokumenter m.v. til brug for 

generalforsamlingen ved skriftlig henvendelse til Fynske Bank, Centrumpladsen 19, 
5700 Svendborg, på e-mail til ledelsessekretariatet@fynskebank.dk eller ved 
henvendelse til Ledelsessekretariatet på tlf.nr. 62 17 65 61. 

 
Venlig hilsen 

Fynske Bank A/S 

mailto:gf@computershare.dk
mailto:gf@computershare.dk
mailto:ledelsessekretariatet@fynskebank.dk
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Bilag 1 Forslag til vedtægtsændringer 
 
Forslag nr. Paragraf Nuværende tekst Fremtidig tekst 

1 § 2 Stk. 5 Bestyrelsen er bemyndiget til uden 

fortegningsret for de eksisterende 
aktionærer at forhøje 
aktiekapitalen ved kontant indskud 
á en eller flere gange ved tegning 
af nye aktier med indtil nominelt 1 
mio. kr. til en kurs fastsat af 
bestyrelsen. Udstedelsen kan ske 

som favøraktier eller fondsaktier. 

Aktierne kan alene udstedes til 
bankens medarbejdere. 
 
Bemyndigelsen gælder indtil 5. 
december 2018. De nye aktier skal 
være omsætningspapirer og lyde 

på navn. Der skal ikke gælde 
indskrænkninger i de nye aktiers 
omsættelighed.  
Bestyrelsen er bemyndiget til med 
fortegningsret for de eksisterende 
aktionærer at forhøje 

aktiekapitalen ved kontant indskud 
á en eller flere gange ved tegning 
af nye aktier med indtil nominelt 20 

mio. kr. til en kurs, der fastsættes 
af bestyrelsen. Bemyndigelsen 
gælder indtil 5. december 2018. De 
nye aktier skal være 

omsætningspapirer og lyde på 
navn. Der skal ikke gælde 
indskrænkninger i de nye aktiers 
omsættelighed. 
 
Bestyrelsen er bemyndiget til at 
foretage de ændringer af 

vedtægterne, som er fornødne ved 
en udnyttelse af foranstående 
bemyndigelse. 

Bestyrelsen er bemyndiget til uden 

fortegningsret for de eksisterende 
aktionærer at forhøje 
aktiekapitalen ved kontant indskud 
á en eller flere gange ved tegning 
af nye aktier med indtil nominelt 1 
mio. kr. til en kurs fastsat af 
bestyrelsen. Udstedelsen kan ske 

som favøraktier eller fondsaktier. 

Aktierne kan alene udstedes til 
bankens medarbejdere. 
 
Bemyndigelsen gælder indtil 12. 
marts 2023. De nye aktier skal 
være omsætningspapirer og lyde 

på navn. Der skal ikke gælde 
indskrænkninger i de nye aktiers 
omsættelighed. 
Bestyrelsen er bemyndiget til med 
fortegningsret for de eksisterende 
aktionærer at forhøje 

aktiekapitalen ved kontant indskud 
á en eller flere gange ved tegning 
af nye aktier med indtil nominelt 

20 mio. kr. til en kurs, der 
fastsættes af bestyrelsen. 
Bemyndigelsen gælder indtil 12. 
marts 2023. De nye aktier skal 

være omsætningspapirer og lyde 
på navn. Der skal ikke gælde 
indskrænkninger i de nye aktiers 
omsættelighed. 
 
Bestyrelsen er bemyndiget til at 
foretage de ændringer af 

vedtægterne, som er fornødne ved 
en udnyttelse af foranstående 
bemyndigelse. 

2 § 12, stk. 3 Repræsentantskabet er 

beslutningsdygtigt, når mindst 

halvdelen af de til enhver tid 
værende 
repræsentantskabsmedlemmer er 
til stede. 

Repræsentantskabet er 

beslutningsdygtigt, når mindst 

halvdelen af de til enhver tid 
værende 
repræsentantskabsmedlemmer er 
til stede. 
 
Et repræsentantskabsmedlem har 
ret til at lade sig repræsentere ved 

skriftlig fuldmagt afgivet til et 
andet repræsentantskabsmedlem. 
En sådan fuldmagt indgår i 
optælling af tilstedeværende 
repræsentantskabsmedlemmer. 
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3 § 15, stk. 3 Bestyrelsesmedlemmer skal afgå 

senest ved det ordinære 

repræsentantskabsmøde efter 
udløbet af det år, i hvilket de er 
fyldt 70 år. 

Udgår 
Nuværende stk. 4 ændres til stk. 3 

Nuværende stk. 5 ændres til stk. 4 
Nuværende stk. 6 ændres til stk. 5 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
4 

§ 13, stk. 1 Repræsentantskabet vælger 6 
medlemmer til at indtræde i 

bankens bestyrelse, jf. dog § 15 
stk. 7. Valg til bestyrelsen finder 
sted på første 
repræsentantskabsmøde, der 
afholdes efter den ordinære 
generalforsamling. 

Repræsentantskabet vælger 6 
medlemmer til at indtræde i 

bankens bestyrelse. Valg til 
bestyrelsen finder sted på første 
repræsentantskabsmøde, der 
afholdes efter den ordinære 
generalforsamling. 

§ 15, stk. 2 De repræsentantskabsvalgte 
bestyrelsesmedlemmer vælges for 
3 år, jf. dog stk. 7. Hvert år afgår 2 
medlemmer, jf. dog stk. 7. Genvalg 
kan finde sted. Afgår et 
repræsentantskabsvalgt medlem i 

valgperioden, indkaldes til 
ekstraordinært 
repræsentantskabsmøde i henhold 
til § 12 med det formål at vælge et 
nyt bestyrelsesmedlem for resten 
af det afgående 
bestyrelsesmedlems valgperiode. 

De repræsentantskabsvalgte 
bestyrelsesmedlemmer vælges for 
3 år. Hvert år afgår 2 medlemmer. 
Genvalg kan finde sted. Afgår et 
repræsentantskabsvalgt medlem i 
valgperioden, indkaldes til 

ekstraordinært 
repræsentantskabsmøde i henhold 
til § 12 med det formål at vælge et 
nyt bestyrelsesmedlem for resten 
af det afgående 
bestyrelsesmedlems valgperiode. 

§ 15, stk. 7 3 bestyrelsesmedlemmer skal 
fratræde på bankens ordinære 

generalforsamling i 2017. Disse tre 
bestyrelsesmedlemmer er på valg i 
2017, hvoraf 2 medlemmer skal 
vælges for en 3-årig periode, og et 

bestyrelsesmedlem skal vælges for 
en 1-årig periode. Når dette valg er 
gennemført og registreret i 
Erhvervsstyrelsen, er indholdet i 
nærværende § 15 stk. 7 udtømt og 
§ 15 stk. 7 udgår herefter 

automatisk af vedtægterne, hvilket 
bestyrelsen er bemyndiget til at 
berigtige ved at tilpasse og 
konsekvensrette vedtægterne. 

Udgår 

 

På hjemmesiden: www.fynskebank.dk/gf2018 kan ses en fuldstændig udgave af 
bankens vedtægter, hvor ovenstående ændringsforslag er markeret med farvet skrift. 

http://www.fynskebank.dk/gf2018

