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RTX Telecom afholder ekstraordinær generalforsamling
mandag, den 26. februar 2007 kl. 16.00
Resumé: RTX Telecom afholder ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2007 kl. 16.00 på
selskabets adresse Strømmen 6, Nørresundby.

Den ekstraordinære generalforsamling afholdes på selskabets adresse Strømmen 6, 9400 Nørresundby.
På selskabets ordinære generalforsamling den 24. januar 2007 blev der truffet beslutning om ændring
af selskabets vedtægter. Da der ikke på den ordinære generalforsamling var repræsenteret 2/3 af
selskabets aktiekapital, skal forslaget ifølge vedtægternes pkt. 12.4 tillige vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, hvor der ikke er krav om repræsentation af en bestemt del af aktiekapitalen.
Dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling er følgende:
1.

Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægternes pkt. 5.4. Forslaget blev vedtaget på
selskabets ordinære generalforsamling den 24. januar 2007:
Nuværende formulering:
5.4. Bestyrelsen drager omsorg for, at der føres en aktiebog, som indeholder en fortegnelse
over samtlige aktier i Selskabet.
Aktiebogen føres på Selskabets vegne af Danske Bank, Holmens Kanal 2-12, 1092
København K, hvor aktiebogen skal være tilgængelig.
Bestyrelsen foreslår følgende formulering:
5.4. Bestyrelsen drager omsorg for, at der føres en aktiebog, som indeholder en
fortegnelse over samtlige aktier i Selskabet.
Aktiebogen føres på Selskabets vegne af VP Services A/S, Helgeshøj Allé 61,
P.O.Box 20, 2630 Taastrup, hvor aktiebogen skal være tilgængelig.

2.

Eventuelt.
RTX Telecom A/S
Strømmen 6
DK-9400 Nørresundby,
Danmark
Tel
: +45 96 32 23 00
Fax
: +45 96 32 23 10
VAT# : DK 17 00 21 47
Web : www.rtx.dk
E-mail : info@rtx.dk

Nærværende dagsorden, der indeholder det fuldstændige forslag, vil være fremlagt på selskabets
kontor, Strømmen 6, 9400 Nørresundby, til eftersyn for aktionærerne.
Stemmeret for aktionærer, der har erhvervet deres aktier ved overdragelse, er betinget af, at de
pågældende senest ved generalforsamlingens indkaldelse enten er blevet noteret i selskabets
aktiebog eller har anmeldt og dokumenteret deres erhvervelse af aktier i selskabet.
Adgangskort med stemmesedler rekvireres hos VP Services A/S på tlf. 43 58 88 66 senest den
21. februar 2007 kl. 16.00.
Nørresundby, den 6. februar 2007
Bestyrelsen
RTX Telecom A/S

Spørgsmål og yderligere oplysninger:
Administrerende direktør Tage Rasmussen, tlf 96 32 23 00.

RTX Telecom A/S

www.rtx.dk
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