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Tirsdag den 25. august 2020 kl. 17.00 afholdtes ordinœr generalforsamling i V iroGa- 

tes A/S, CVR nr. 25 73 40 33, pa selskabets adresse Banevœnget 13, 3460 Birkered. 26.08.2020 
Journal nr. 48785 
ID 868 

Til stede var aktionœrer, der til sammen reprœsenterede 66,70% af selskabets samlede 

aktiekapital pa nominelt kr. 3.125.426. 

Tre medlemmer af bestyrelsen i V iroGates AI S var ti ! stede pa den ordinœre general- 

forsamli ng. 

Direktionen i V iroGates A /S var ti l stede. 

For generalforsamli ngen var der fastsat folgende dagsorden: 

I . Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forlebne ar 

3. Frernlœggelse af ârsrapport med revisionspâtegning ti ! godkendelse 

4. Forslag fra bestyrelsen vedrerende disponering afresultatet i overensstem- 

melse med den godkendte ârsrapport 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter herti l samt honorering 

6. Valg afr evisor 

7. Forslag om vedtagelse af nye retningsl injer for incitamentsafl enning 

8. Forlag om at skifte ejerbogsferer 

9. Forslag vedrerende elektronisk generalforsamling 

I O. Eventuell e forslag 

Ad I: Valg af dirigent 

Som dirigent valgtes advokat Nicolai Jung, der konstaterede, at den ordinœre general- 

forsamling var lovli gt indvarslet og beslutningsdygtig i forhold ti ! de pa dagsordenen 

optagne emner. 
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Ad 2: Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forl0bne är 

Bestyrelsens formand afl agde sammen med selskabets administrerende direkter beretning for selskabets virk- 

somhed i det forgangne regnskabsâr. 

Generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning ti ! efterretning enstemmigt og med samtl ige stemmer. 

Ad 3: Fremlreggelse afärsrapport med revisionspätegning og ärsberetning ti ! godkendelse 

Regnskabet for 2019 blev fremlagt ti! godkendelse. 

Selskabets ledelse gennemgik hovedtall ene i ârsrapporten mv. 

Selskabets ârsrapport for 2019 blev godkendt enstemmigt og med samtli ge stemmer. 

Ad 4: Forslag fra bestyrelsen vedrnrende disponering af resultatet i overensstemmelse med den godkendte 

ärsrapport 

Bestyrelsens forslag vedrerende disponering af resultatet i overensstemmelse med den godkendte ârsrapport 

blev godkendt enstemmigt og med samtli ge stemmer. 

Ad 5: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter herti l samt honorering 

3 medlemmer af bestyrelsen meddelte, at de var vi ll i ge ti ! at modtage genvalg. 

Bernd Peter U der anskede ikke at genopstill e. 

Bestyrelsen fremsatte forslag om, at Henrik Stender blev valgt som nyt medlem af bestyrelsen. 

Der blev redegjort for bestyrelseskandidatemes ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder. 

Samtl ige fir e bestyrelseskandidater blev valgt enstemmigt og med samtli ge stemmer. 

Der blev fremsat forslag om, at der pa linje med tidli gere âr ikke blev valgt suppleanter ti ! bestyrelsen. 

Forslaget blev godkendt enstemmigt og med samtlige stemmer. 
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Der blev fremsat forslag om bestyrelsens honorar for 2020. 

Forslaget blev godkendt enstemmigt og med samtli ge stemmer. 

Ad 6: Valg afrevisor 

Der blev fremsat forslag om, at Revisionsselskabet BOO blev genvalgt som revisor for selskabet. 

Forslaget blev godkendt enstemmigt og med samtli ge stemmer. 

Ad 7: Forslag om vedtagelse af oye retningsli njer for incitamentsaf10nning 

Der blev fremsat forslag om vedtagelse af oye retningsli njer for incitamentsaflenning i selskabet. 

Forslaget blev godkendt enstemmigt og med samtlige stemmer. 

Ad 8: Forslag om at skifte ejerbogsforer 

Der blev fremsat forslag om at skifte ejerbogsferer i selskabet. 

Forslaget blev godkendt enstemmigt og med samtlige stemmer. 

Ad 9: Forslag vedrnrende elektronisk generalforsamling 

Der blev fremsat forslag om, at selskabet skull e kunne afv ikle generalforsamlinger elektronisk. 

Ledelsen understregede, at det fortsat var hensigten at afholde generalforsamlinger i selskabet ved fysisk frem- 

made, men at det kunne vœre hensigtsmœssigt at have muli ghed for at gennemfere generalforsamlinger elek- 

tronisk. 

Forslaget blev godkendt med et fl ertal af stemmeme. 
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Ad I O: Eventuelt 

Der var ingen forhold ti ! dreftelse under eventuelt . 

Da der ikke forelâ yderl igere hœvedes generalforsamlingen kl. 18.30. 


