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Ordinær generalforsamling i RTX Telecom

Der er i dag den 26. februar 2001 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 1999/2000.
I sin beretning meddelte bestyrelsens formand, at selskabets forventninger for det
igangværende regnskabsår 2000/01 fortsat svarer til omtalen i det trykte årsregnskab for
1999/2000, nemlig en organisk vækst i nettoomsætning og resultat før finansielle poster
på omkring 30%.
I overensstemmelse med det anførte i det trykte årsregnskab for 1999/2000 oplyste
formanden, at selskabets nettoomsætning og nettoresultat efter skat ikke forventes at
blive ligeligt fordelt mellem første og andet halvår af regnskabsåret 2000/01. Den største
vækst vil fremkomme i andet halvår, idet udvikling for egen regning af selskabets nye
teknologiplatforme inden for CDMA og Bluetooth i første halvår fortsat vil lægge beslag
på betydelige udviklingsressourcer. Selskabet forventer dog, at første halvår af 2000/01
vil vise fremgang i nettoresultat efter skat i forhold til samme periode i regnskabsåret
1999/2000.

Endvidere oplyste bestyrelsens formand, at RTX Telecoms nuværende økonomichef,
statsautoriseret revisor Erling Andersen, pr. 1. april 2001 tiltræder stillingen som
finansdirektør i selskabet. Nuværende finansdirektør Mogens Westeraa, èn af de
oprindelige stiftere og hovedaktionærer, ønsker efter eget valg at træde tilbage. Mogens
Westeraa er blevet opfordret til at genopstille som medlem af bestyrelsen, hvilket
Mogens Westeraa er villig til. Mogens Westeraa fortsætter således sit arbejde som
medlem af selskabets bestyrelse. Herudover vil ledelsen i en periode trække på Mogens
Westeraas særlige kompetencer på konsulentbasis.
Vice President William Turlay Stacey fratrådte som bestyrelsesmedlem. I hans sted
valgtes Vice President Detlef Kunz. 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.
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 opad- eller
nedadgående afvigelse på indtil 10%.
På det efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med
administrerende direktør Poul Lind som formand og administrerende direktør Per Møller
som næstformand.
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