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Ordinær generalforsamling i RTX Telecom
Der er i dag den 25. februar 2002 afholdt ordinær generalforsamling i RTX Telecom.
Det kan oplyses, at punkterne 1 – 3 på dagsordenen blev behandlet og godkendt i
overensstemmelse med det fremlagte. Herunder vedtog generalforsamlingen bestyrelsens
indstilling om, at der ikke udbetales udbytte for regnskabsåret 2000/01.
I sin beretning meddelte bestyrelsens formand, at koncernens forventninger for det igangværende
regnskabsår 2001/02 fortsat svarer til omtalen i det trykte årsregnskab for 2000/01, nemlig en
nettoomsætning på omkring DKK 200 mio., et resultat før finansielle poster på omkring DKK 10
mio. og et resultat efter skat på omkring DKK 15 mio.
I overensstemmelse med det anførte i det trykte årsregnskab for 2000/01 oplyste formanden, at
selskabets nettoomsætning og nettoresultat efter skat ikke forventes at blive ligeligt fordelt mellem
første og andet halvår af regnskabsåret 2001/02.
De nævnte estimater er baseret på en uændret regnskabspraksis i koncernen.
Vice President i RTX Telecom, civilingeniør John Nissen Lund, fratrådte som bestyrelsesmedlem.
I hans sted valgtes Vice President i RTX Telecom, civilingeniør Jens Hansen. Både John Nissen
Lund og Jens Hansen indgår i selskabets oprindelige ejerkreds af 6 aktionærer.
De øvrige generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelsen blev genvalgt, jævnfør
dagsordenens punkt 4.
Bestyrelsen består endvidere af de to medarbejdervalgte medlemmer, civilingeniør Dennis
Elgaard og civilingeniør Per Koch.
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Deloitte & Touche, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, og Mortensen & Beierholm,
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, blev genvalgt som selskabets revisorer, jævnfør punkt 5.
Under dagsordenens punkt 6 blev bestyrelsen bemyndiget til indtil næste ordinære
generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier inden for 10% af aktiekapitalen til den
på købstidspunktet gældende børskurs "alle handler" med en afvigelse på indtil 10%.
På det efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med administrerende
direktør Poul Lind som formand og direktør Per Møller som næstformand.
Nørresundby, den 25. februar 2002

Poul Lind
Formand for bestyrelsen

Jørgen Elbæk
administrerende direktør

Spørgsmål og yderligere oplysninger:
Administrerende direktør Jørgen Elbæk, tlf 96 32 23 00.
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