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NASDAQ OMX Copenhagen A/S  
Nikolaj Plads 6 
1007 København K 
 
  Mariager, den 7. marts 2011 
 
 
Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2011 
 

Forløb af ordinær generalforsamling i Østjydsk Bank A/S... 
 
Lørdag den 5. marts 2011 kl. 17.00 blev afholdt ordinær generalforsamling i Mariager Hallen 
med følgende dagsorden: 
 

1. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år. 
2. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse samt årsberetning. 
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte 

årsrapport. 
4. Valg af medlemmer til repræsentantskabet. 
5. Valg af revisorer. 
6. Forslag fra bestyrelsen: 
   

 a. Bemyndigelse til bestyrelsen om i det kommende år at lade banken erhverve egne ak-
tier indtil 10 % af bankens aktiekapital. 

 
 b. Vedtægtsændringer i følgende paragraffer: 
 § 2: Bemyndigelse til bestyrelsen for de kommende 5 år at kunne udvide aktiekapitalen 

med indtil 78 mio. kr. 
 
 § 10: Angivelse af registreringsdato, stemmeret mv. efter selskabslovens § 84. 
 
 § 11. Ændring af selskabslovens § 106 om majoritet til vedtagelse af vedtægtsændringer. 
 
 c. Forelæggelse af afviklingsordning i henhold til lov om finansiel stabilitet. 
 Det følger af lov om finansiel stabilitet omkring den nye afviklingsordning for nødli-

dende pengeinstitutter, at generalforsamlingen på sit første møde efter 30.09.2010 skal 
spørges,  

 
1. Om generalforsamlingen ønsker at tilkendegive en holdning til afviklingsform eller 

ej. 
2. Og hvis ja, om afvikling i så fald ønskes at skulle ske via afviklingsordningen eller 

ej. 
 
Der var ikke indkommet andre forslag 
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Behandlingen af dagsordnens punkter resulterede i følgende: 
 
Ad. 1 Bestyrelsesformand Thorvald Christensen fremlagde bestyrelsens beretning.  
 

Jens Thomsen, Nørresundby roste bankens tidligere udmelding om at udvide 
bankens aktiekapital, og Claus Jensen, Randers ønskede en uddybning af besty-
relsens opfattelse af, at den danske økonomi var under forbedring. Bestyrelses-
formand Thorvald Christensen besvarede spørgsmålet. 
 
Beretning blev herefter godkendt.  

 
Ad. 2-3 Bankdirektør Jens Vendelbo fremlagde bankens årsrapport for 2010, herunder 

beslutning om anvendelse af overskud.  
 

Jens Thomsen, Nørresundby fremkom med bemærkninger omkring bankens ak-
tiekurs, og Torben Spalt, Århus kom med bemærkninger omkring bankens 
manglende tilstedeværelse i Århus området. Endelig spurgte Dan Christensen, til 
bankens værdiansættelse af bankens domicilejendomme.  
 
Bestyrelsesformand Thorvald Christensen kommenterede kort udviklingen i ak-
tiekursen. Herefter oplyste bestyrelsesformanden, at banken tidligere har beslut-
tet at fravælge en filialetablering i Århus området. Såfremt forudsætningerne 
herfor, fremover skulle ændre sig, vil bestyrelsen genoverveje mulighederne. 
Endelig oplyste Thorvald Christensen om bankens værdiansættelsesmetoder på 
bankens domicilejendomme. 
 
Bankens årsrapport samt anvendelse af overskud, i henhold til årsrapporten, blev 
herefter godkendt. 

 
Ad. 4 Følgende blev genvalgt til bankens repræsentantskab: 
 
  Konsulent Bent Hedelund Andersen 

Konsulent Carl Lundø-Nielsen 
Fhv. borgmester Erik Kirkegaard Mikkelsen 
Direktør Frank Iversen 
Kontorassistent Harriet Fabrin 
Møbelhandler Ivan Poulsen 
Fabrikant Thorvald Christensen 

 
 Følgende blev nyvalgt til bankens repræsentantskab: 
 
   Finansdirektør Jan Nordstrøm, Hobro 
   Restauratør Peder Mikkelsen, Mariager 
   Statsautoriseret Revisor Marianne Svenningsen, Skanderborg 
   Økonomichef Anders Jacob Raj Andersen, Horsens 
   Direktør Søren Mark Andersen, Randers 
    
Ad. 5 Der var genvalg til revisionsfirmaerne Deloitte og BDO  
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Ad. 6  a. Generalforsamlingen gav den ønskede bemyndigelse til at lade banken erhver-

ve egne aktier. 
 

b. Generalforsamlingen godkendte vedtægtsændringerne, men da der ikke var 
repræsenteret tilstrækkelig aktiekapital på generalforsamlingen, vil der blive ind-
kaldt til ekstraordinær generalforsamling for at få ændringerne endeligt vedtaget. 
 
c. Generalforsamlingen besluttede ikke at tilkendegive sin holdning til en afvik-
lingsform, jfr. forelæggelsen af dette punkt i henhold til Lov om finansiel stabili-
tet. 

 
På det efterfølgende repræsentantskabsmøde blev fabrikant Thorvald Christensen, Mariager 
genvalgt til bestyrelsen. Autoforhandler Lars Haldrup Petersen, Ålborg blev genvalgt som be-
styrelsessuppleant. Dyrlæge Torben Molberg Kjeldsen, Spentrup blev genvalgt som formand 
for repræsentantskabet, medens malermester Erik Lundorff, Randers blev genvalgt som næst-
formand for repræsentantskabet. 
 
 
 

Med venlig hilsen 
 

Ø S T J Y D S K   B A N K   A / S 
 
 

Jens Vendelbo 
Bankdirektør 


