
ADVOKATFIRMAET

LEDET

WILLADSE'N

MEJLHOLM

J. nr. 11-111-06269

Hjørring,  den  3. juli  2018

VEDT  ÆGTER

FOR

BRYGHUSET  VENDIA  ApS

Selskabets  navn,  hjemsted  og formål:

§ 1.

Selskabets  navn  er Biyghuset  Vendia  ApS.

Binavn:  Hjøi'rings  Biyghus  ApS.

Binavn:  Bryghus  Hjørring  ApS.

Binavn:  Biyghus  Vendsyssel  ApS.

Binavn:  Vendsyssel  Bryghus  ApS.

Binavn:  Vendelbo  Biyg  ApS.

Binavn:  Nordjysk  Biyghus  ApS.

Binavn:  Nordjyllands  Bryghus  ApS.

Binavn:  Biyghus  Nordjylland  ApS.

§ 2.

Selskabets  fonnål  er brygg  og salg af  øl, drift  af  hotel,  restaurati-

on og biyggeii  samt  hermed  beslægtet  virksomhed.

Selskabets  kapttal:

§ 3.

Selskabskapitalen  er kr.  11.740.000,00  skriver  ellevemillionersyv-

hundredefiretihisinde  OO/lOO kroner-----

fordelt  i kapitalandele  å kr. 2.500,-  eller  multipla  heraf.

Selskabskapita]en  er fuldt  indbetalt.

Ingen  kapitalandele  har særlige  rettigheder  og ingen  kapitalejer  er

pligtig  at lade sine kapitalandele  indløse  helt  eller  delvis.

Ved  forliøjelse  af  selskabskapitalen  har kapitalejeme  ret til forliolds-

maessig tegning  af  nye kapitalandele.

Overdrage}se  af  kapitalandele  og pantsætning:

§ 4.

Bestyrelsen  opretter  en forkegnelse  over  kapitalejeme.

Fortegnelsen  ska] indeholde  oplysninger  om navn og bopæl  på alle

kapitalejere  samt  større]sen  af  deres kapitalandele.

Underretning  om ejerskifke  eller  pantsætning  dateres og indføres  i

ejerbogen,  der ska] indeliolde  oplysning  om navn  og bopæl  på alle

kapitalejere  samt stønelsen  af deres kapitalandele  For selskabers

vedkommende  navne, CVR.nr.  og hjemsted.  Ejerbogen  føres  af

selskabet.

Op]ysning  om overdi'agelsen  af  en kapitalandel  til  eje eller  pant  skal

ske ved slaiftlig  meddelelse  herom  ti) selskabet  senest 2 uger  efter  at

ejerskifte  eller  pantsætning  er sket.

Udbvtte:

§ 5.

Når  det reviderede  regnskab  er godkendt  af genei'alforsa+nlingen

udbetales  det årlige  udbytte  til  den, der i ejerbogen  står indtegnet  som

ejer af de pågaeldende  kapitalandele.  Udbytte,  der ikke  er hævet

inden  5 år efter  forfaldsdag,  tilfalder  selskabets  dispositionsfond.

Generalforsamling:

§ 6.

Selskabets  generalforsamling  afholdes  i Hjørring  kommune.

Den ordinære  generalforsamling  afboldes  hvert  år inden  5 må-

neder  efter  regnskabsårets  afslutning.  Generalforsamlingen

tndkaldes  af  bestyrelsen  med højst  4 uger  og mindst  14 dages

varse}  via  selskabets  hjemmeside.

Forslag  fra  kapitalejernes  side  må for  at komine  til  beliandling  på den

ordinære  generalfoi.,amling  være indgivet  ti] bestyrelsen  senest 6

uger  før  generalforsamlingen.

Ekstraordinær  generalforsainling  afholdes  efter  bestyrelsen,  direktio-

nen, revisors  eller  en ordinær  generalforsainlings  beslutning  eller

skrifklig  forlangende  af en kapitalejer,  hvilket  for]angende  skal

angive  hensigten  med en sådan generalforsamlings  afholde]se.  Den

ekstraordinaere  generalforsamling  skal  indkaldes  senest 2 uger  efter,

at forlangendet  om dens afholdelse  skriftligt  er meddelt  direktionen.



Senest  2 uger  før  enhver  generalfoi'samling  fremlægges  på selskabets

kontor  til  eftersyn  for  kapitalejeme  dagsorden  og de forslag,  der

agtes  fremsat  på generalforsam1ingen,  samt  for  den  ordinære  general-

foi'sainlings  vedkoende  årsregnskabet  med  påtegning  af  revisor

og undershifk  af  direktion.

Daesorden:

§ 7.

Dagsordenen  for  den  ordinære  generalforsamling  skal  omfatte:

l.  Bestyrelsens  beretning  om  selskabets  virksoinhed  i det  forløbne

år.

2.  Fremlæggelse  af  årsrapport  med  revisionspåtegning  til  godken-

delse.

3.  Beslutning  om anvendelse  af  overskud  eller  daekning  af  tab i

henhold  til  det  godkendte  regnskab.

4.  Valg  af  medleininer  til  bestyrelsen.

5. Valg  af  revisor.

6. Eventuelt.

Adgang  til  generalforsainling  har alene  kapitalejere,  der senest  5

dage  før  generalforsamlingen  skriftligt  eller  pr. mail  har  anrneldt  sin

deltagelse  til  selskabet.

Dirigent:

§ 8.

Enhver  geneialfoi'samnng  ledes  af  en af  bestyrelsen  valgt  diiigent,

der  afgør  alle  spørgsmål  angående  sagemes  behandlingsmåde,  stem-

meafgivning  og  dennes  resultater.

Stemmeregler:

§ 9.

På generalforsain1ingen  giver  hver  kapitalandel  på kr. 2.500,-  6n

stemme.

Stemmeretten  kan  udøves  i henhold  til  skriftlig  fuldmagt,  jfr.  sel-

skabslovens  8) 80.

§ 10.

Alle  beslutninger  på generalforsamlingen  afgøres  ved  almindelig

stemmeflerhed  af  de tilstedeværende  steinmer,  dog  kmves  der  til

vedtagelse  af  beslutning  oin  ændmg  af  vedtægterne  eller  selskabets

opløsning,  at beslutningen  vedtages  med  2/3 af  de afgivne  steinmer,

med  mindre  der  efter  selskabsloven  kræves  særlig  majoritet.

De  stemmeberettigede  kapitalejere  kan  forlange  skriftlig  afstemning

om  foreliggende  forhandlingsemner.

ForhandItngsprotokol:

§ ll.

Over  det  på generalforsamlingen  passerede  indføres  en kort  beretning

i den dertil  af  bestyrelsen  autoriserede  forhandlingsprotokol,  der

side  2

rmderskrives  af  dirigenten  og bestyrelsens  tilstedeværende  medlem-

mer.

Bestyrelse:

§ 12.

Selskabet  ledes  af  en bestyrelse.  Bestyrelsen  består  af  3-7  medlem-

mer  efter  genei'a1foi'samlingens  nænnere  bestemmelse  og vælges  for

2 år  ad gangen.  Genvalg  kan  finde  sted.

Bestyrelsen,  der  har  den  overordnede  ledelse  af  selskabet,  konstihie-

rer  sig  efter  generalfoi.iainlingen  ved  valg  af  fonnand.  Bestyrelsen

fastsaetteriøvrigt  selv  sin  forretningsorden.

Direktion:

§ 13.

Bestyrelsen  ansætter  6n direktør  til  at lede  den  daglige  di'ift.  Besty-

relsen  fastsætter  vilkårene  for  direktørens  antagelse  og de nærmere

regler  om  direktørens  kompetence.

Teentngsreeel:

§ 14.

Selskabet  tegnes  af  l direktør  og l bestyrelsesmedlem  i forening,  af  3

bestyre1sesmedletniner  i forening  eller  af  den  samlede  bestyrelse  i

forening.

Regnskab  og revision:

§ 15.

Udarbejdelse  og revision  af  selskabets  årsrapport  foretages  af  en af

genei'a1forsainlingen  for  1 år  ad gangen  valgt  statsaut.  revisor.

Reenskabsår:

§ 16.

Selskabets  regnskabsår  løber  fra den l. april  til  31. marts.  Første

regnskabsår  løber  dog  fra  selskabets  stiftelse  den  12.  oktober  2006  til

31. inarts  2008.

Årsranport:

§ 17.

Årsrapporten  opgøres  overensstemmende  med  god regnskabsskik

under  foretagelse  af  påbud  og nødvendige  afskrivninger  og hen]æg-

gelser.  Om  anvendelse  af  selskabets  ovei.ikud  tiæffer  generalforsam-

lingen  bestetnmelse  efter  bestyrelsens  indstilling.

Således  vedtaget  den24/6  2018

,ASom/deVn' a


