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Tirsdag den 27 . apr l 2021 kI. 17 .00 afho ldtes ord ine r genera lforsamling i V iroGates A/S, CVR nr. 25 73

40 33, pá se lskabets adresse Baneve nget 13, 3460 B irkerod .

Genera lforsamlingen b lev afho ldt som en e lektronisk genera lforsamling med bistand fra ComputersharezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A /5 .

Ved genera lforsamlingens start var der aktionr er til stede, der tilsammen repre senterede 31,50% af

se lskabets samlede aktiekap ita l pä nomine lt kr. 3.125.426 .

Bestyre lsen i V iroGates A/S var til stede pá den ord ine re genera lforsamling .

Direktionen i V iroGates A/S var til stede pá den ord ina re genera lforsamling .

For genera lforsamlingen var der fastsat flgende dagsorden:

l. Valg af d ir igent

2 . Bestyre lsens beretn ing om se lskabets virksomhed i det forlobne är

3 . Fremle gge lse af ärsrapport med revisionspätegn ing til godkende lse

4 . Forslag fra bestyre lsen vedrorende d isponering af resu ltatet i overensstemmelse med den

godkendte ärsrapport

5 . Pre sentation og vejledende afstemning om vederlagsrapport.

6 . V a lg af bestyre lsesmed lemmer og supp leanter hertil

7 . Honorar til bestyre lsen

8 . Va lg af revisor

9 . Eventue lle forslag

A d 1: Va lq af d ir igent

Som dir igent va lgtes advokat Nico la i Jung, der konstaterede, at den ord ine re genera lforsamling var lovligt

indvarslet og beslutn ingsdygtig i forho ld til de pá dagsordenen optagne emner.

Ad 2: Bestyre lsens beretning om se lskabets virksomhed idet forlobne ár

Bestyre lsens formand aflagde sammen med se lskabets admin istrerende direktor beretn ing for se lskabets

virksomhed i det forgangne regnskabsär.

Genera lforsamlingen tog bestyre lsens beretn ing til efterretn ing .
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Ad3 : Fremle gge lse af ärsrapport med revisionspätegning og ärsberetning til godkende lse

r srapporten for 2020 b lev fremlagt til godkende lse .

Se lskabets CFO gennemgik hovedta llene i ärsrapporten mv.

Se lskabets arsrapport for 2020 b lev godkendt af genera lforsamlingen.

Ad4 ; Forslag fra bestyre lsen vedrorende d isponering af resu ltatet i overensstemmelse med den god-

kendte ärsrapport

Bestyre lsens forslag vedrorende disponering af resu ltatet i overensstemmelse med den godkendte ársrap-

port b lev godkendt af genera lforsamlingen .

Ad5 ; Pre sentation og vejledende afstemnina om vederlagsrapporten

Se lskabets CFO gennemgik vederlagsrapporten, der b lev sat til vejledende afstemning, hvor den b lev god-

kendt af genera lforsamlingen.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ad 6: Valg af bestyre lsesmedlemmer og supp leanter hertil samt honorerinq

Bestyre lsens med lemmer medde lte , at de alle var villige til at modtage genvalg .

Der b lev redegjort for bestyre lseskand idaternes lede lseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder.

Bestyre lsen b lev genva lgt af genera Iforsa m I i ngen .

Der b lev fremsat forslag om, at derzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAp lin je med tid ligere ár ikke b lev valgt supp leanter til bestyre lsen .

Forslaget b lev godkendt af genera lforsamlingen .

A d 7: Bestyre lsens honorar

Der b lev fremsat forslag om, at bestyre lsens honorar for 2021 skulle ve re det samme som for äret for.
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Forslaget b lev godkendt af genera lforsamlingen .

A d 8 : V a lg af revisor

Der b lev fremsat forslag om, at BOO Statsautoriseret revisionsaktiese lskab b lev genvalgt som revisor for

se lskabet.

Forslaget b lev godkendt af genera lforsamlingen.

A d 9 : Eventue lt

Der var ingen forho ld til drofte lse under eventue lt.

yderligere, b lev genera lforsamlingen haevet kl. 18 .
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