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RTX afholder ekstraordinær generalforsamling fredag den 4. marts 2022 
 

Vedlagt fremsendes indkaldelse til RTX’s ekstraordinære generalforsamling, som afholdes fredag den 4. marts 

2022 kl. 11.00 på selskabets adresse Strømmen 6, Nørresundby. Den ekstraordinære generalforsamling afholdes 

til endelig vedtagelse af visse af de på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2022 vedtagne 

forslag. 

 

 

Med venlig hilsen 

RTX A/S 

 

 

Peter Røpke  

Administrerende direktør 

 

 

 

 

 

Spørgsmål og yderligere oplysninger:  

Peter Røpke, Administrerende direktør, tlf. 96 32 23 00 

RTX’s hjemmeside: www.rtx.dk 
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Bestyrelsen i RTX A/S har fornøjelsen af at indkalde til 

Ekstraordinær generalforsamling 
 

til afholdelse fredag den 4. marts 2022 kl. 11.00  
på selskabets adresse Strømmen 6, 9400 Nørresundby 

 

COVID-19 forholdsregler 

I forbindelse med generalforsamlingen følger RTX de til enhver tid gældende anbefalinger og retningslinjer fra de 

danske sundhedsmyndigheder. Derfor skal alle deltagere efterleve de gældende COVID-19-restriktioner og 

anvisninger, som er udstedt af offentlige myndigheder (hvis sådanne er gældende). Som beskrevet nedenfor er 

det muligt at stemme via fuldmagt eller brevstemme forud for generalforsamlingen i overensstemmelse med de 

nedenfor angivne frister. Der vil ikke blive serveret forplejning på generalforsamlingen. 

 

Dagsorden, fuldstændige forslag og information vedrørende fremmøde og stemmeangivelse følger nedenfor.  

 

Dagsorden 

 
1. Endelig vedtagelse af det på den ordinære generalforsamling den 27. januar 2022 vedtagne forslag om, at 

selskabets aktiekapital nedsættes med et nominelt beløb på DKK 875.000 ved annullering af 175.000 egne 

aktier á nominelt DKK 5, som selskabet har opkøbt som led i aktietilbagekøbsprogrammer. 

2. Bemyndigelse til at anmelde beslutninger taget på generalforsamlingen til Erhvervsstyrelsen med henblik på 

registrering. 

 
Fuldstændige forslag til dagsordenens punkter 

 

1. Endelig vedtagelse af det på den ordinære generalforsamling den 27. januar 2022 vedtagne forslag om, at 

selskabets aktiekapital nedsættes med et nominelt beløb på DKK 875.000 ved annullering af 175.000 egne 

aktier á nominelt DKK 5, som selskabet har opkøbt som led i aktietilbagekøbsprogrammer. 

 

Bestyrelsen foreslår, at selskabets aktiekapital nedsættes med et beløb på nominelt DKK 875.000 fra DKK 

43.214.190 til DKK 42.339.190 ved annullering af 175.000 egne aktier à nominelt DKK 5, som selskabet har 

opkøbt som led i aktietilbagekøbsprogrammer. Nedsættelsen af aktiekapitalen anses juridisk for at være en 

udlodning til aktionærerne, da beløbet, hvormed aktiekapitalen nedsættes, er udbetalt til selskabets 

aktionærer som betaling for aktier erhvervet som led i aktietilbagekøbsprogrammer for et samlet beløb på 

DKK 32.516.774, hvilket indebærer, at der ud over den nominelle kapitalnedsættelse er udbetalt DKK 

31.641.774 til aktionærerne, jf. selskabslovens § 188, stk. 1, nr. 2. Kapitalnedsættelsen sker således til overkurs, 

idet den sker til kurs 185,8 svarende til den gennemsnitlige kurs, som hver aktie á nominelt DKK 5 er købt 

tilbage til. Som en konsekvens af dette foreslår bestyrelsen, at vedtægternes punkt 4.1 ændres til følgende: 

”Selskabets aktiekapital udgør DKK 42.339.190 fordelt på aktier à DKK 5 eller multipla heraf.” 
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Forinden kapitalnedsættelsen gennemføres vil selskabets kreditorer via Erhvervsstyrelsens it-system blive 

opfordret til at anmelde deres eventuelle krav inden for en frist på 4 uger, jf. selskabslovens § 192, stk. 1. 

Gennemførelsen af kapitalnedsættelsen og den deraf følgende ændring af vedtægterne vil blive registreret i 

Erhvervsstyrelsen efter udløbet af 4 ugers fristen. 

  

2. Bestyrelsen foreslår, at advokat Henrik Møgelmose bemyndiges til at anmelde det på generalforsamlingen 

vedtagne til Erhvervsstyrelsen og til i forbindelse hermed at foretage sådanne ændringer i og tilføjelser til det 

vedtagne og selskabets vedtægter, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve for at registrere det på general-

forsamlingen vedtagne. 

 

Selskabskapital 

Selskabskapitalen er på DKK 43.214.190 og består kun af én aktieklasse. Selskabskapitalen er fordelt på aktier à 

DKK 5. Hvert aktiebeløb på DKK 5 giver én stemme. 

 

Dagsorden og dokumenter 

Indkaldelsen, dagsordenen og de fuldstændige forslag vil senest torsdag den 10. februar 2022 være tilgængelig på 

selskabets hjemmeside www.rtx.dk samt tillige blive udsendt til de aktionærer, der har fremsat begæring herom. 

De for generalforsamlingen nødvendige oplysninger og dokumenter vil ligeledes fra samme dato være tilgængelige 

på selskabets hjemmeside www.rtx.dk. 

 

Vedtagelseskrav 

Vedtagelse af forslagene under dagsordenens punkterne 1 - 2 kan uden hensyntagen til størrelsen af den 

repræsenterede selskabskapital vedtages af et sådant kvalificeret flertal, som kræves ifølge selskabsloven, jf. 

vedtægternes punkt 10.4. 

 

Aktionærernes ret til at give møde og afgive stemme på generalforsamlingen 

En aktionærs ret til at deltage i og afgive stemme på generalforsamlingen fastsættes i forhold til de aktier, som 

aktionæren ejer på registreringsdatoen, som er fredag den 25. februar 2022. Adgang til generalforsamlingen er 

betinget af, at aktionæren senest mandag den 28. februar 2022 har løst adgangskort for sig selv og sin eventuelle 

rådgiver. Adgangskort udstedes til den, som ifølge ejerbogen er noteret som aktionær på registreringsdatoen eller 

som selskabet pr. registreringsdatoen har modtaget behørig meddelelse fra med henblik på indførsel i ejerbogen. 

Adgangskort med stemmesedler kan rekvireres på RTX’s hjemmeside www.rtx.dk/investor senest mandag den 28. 

februar 2022 kl. 23.59. 

 

Stemmeberettigede aktionærer, der er forhindret i eller ikke ønsker at deltage ved fremmøde i 

generalforsamlingen, kan afgive fuldmagt. Fuldmagtsblanket findes på www.rtx.dk/investor. Afgivelse af fuldmagt 

kan ske ved fremsendelse af fuldmagtsblanketten i udfyldt og underskrevet stand pr. e-mail til 

vp_vpinvestor@euronext.com eller til VP Securities A/S, c/o Euronext Securities, Nicolai Eigtveds Gade 8, 1402 

Copenhagen K. Fuldmagten skal være VP Securities A/S i hænde senest mandag den 28. februar 2022 kl. 23.59.  

 

Stemmeberettigede aktionærer, der er forhindret i eller ikke ønsker at deltage ved fremmøde i 

generalforsamlingen, kan afgive brevstemme. Brevstemmeblanket findes på www.rtx.dk/investor. Brevstemmer 

http://www.rtx.dk/investor
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skal være modtaget hos VP Securities A/S, c/o Euronext Securities, Nicolai Eigtveds Gade 8, 1402 Copenhagen K 

senest torsdag den 3. marts 2022 kl. 12.00. 

 

Aktionærerne kan forud for den ekstraordinære generalforsamling skriftligt stille spørgsmål til dagsordenen samt 

til øvrige forhold, hvorom der skal træffes beslutning på generalforsamlingen. Eventuelle spørgsmål kan 

fremsendes via e-mail til ir@rtx.dk eller med post til RTX A/S, att. ”Investor Relations”, Strømmen 6, 9400 

Nørresundby. For god ordens skyld skal det nævnes, at der ikke vil være servering af forfriskninger til den 

ekstraordinære generalforsamling. 

 

Behandling af persondata 

Som følge af selskabsretlige lovkrav behandler RTX A/S personoplysninger om dets aktionærer som led i 

administrationen af selskabets ejerbog og i øvrig kommunikation herunder også i relation til generalforsamlingen. 

Følgende oplysninger behandles: Navn, adresse, kontaktoplysninger, VP-kontonummer, aktiebeholdning samt 

deltagelse i arrangementer 

 

Nørresundby, den 4. februar 2022 

 

Bestyrelsen 

RTX A/S 

mailto:ir@rtx.dk

