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Vedtægter for  
Østjydsk Bank A/S 
A/S reg. nr. 917 

 

 

Navn, hjemsted og formål 
 

§ 1 

 

Bankens navn er: 

 

  ØSTJYDSK BANK A/S 
 

Banken driver tillige virksomhed under binavnene: 

 

  BANKEN FOR MARIAGER OG OMEGN A/S, 

  MARIAGER BANK A/S, og 

  MARIAGERFJORD BANK A/S 

 

Hjemsted er Mariagerfjord Kommune. 

 

Bankens formål er at drive bankvirksomhed samt anden ifølge banklovgivningen tilladt virksom-

hed. 

 

 

Bankens kapital og aktier 
 

§ 2 

 

Bankens aktiekapital er kr. 44.700.000 fordelt i aktier på kr. 0,50.  

 

Bestyrelsen er i tiden indtil den 15. marts 2019 bemyndiget til at udvide aktiekapitalen for så vidt 

angår punkt 1.) og 2.) som kontant kapitalforhøjelse og for så vidt angår punkt 3.) som kontant 

kapitalforhøjelse eller kapitalforhøjelse ved konvertering af gæld med indtil kr. 142.000.000 (sva-

rende til 284.000.000 nye aktier), opdelt på følgende måde:  

 

1.)  Kr. 46.000.000 (svarende til 92.000.000 aktier) kan udbydes i én eller flere emis-

sioner. Bankens aktionærer har forholdsmæssig fortegningsret til tegning af de nye 

aktier, for hvilke bestyrelsen bestemmer tegningskursen - dog ikke under pari - og 

i øvrigt fastsætter tidspunktet og de øvrige vilkår. Bemyndigelsen er delvist ud-

nyttet ved bestyrelsesbeslutning af 17. november 2015 om forhøjelse af bankens 

aktiekapital med nominelt kr. 41.720.000. Herefter resterer nominelt kr. 4.280.000 

(svarende til 8.560.000 aktier) af bemyndigelsen. 
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2.)  Indtil kr. 96.000.000 (svarende til 192.000.000 nye aktier) kan udbydes i én eller 

flere emissioner, idet bankens aktionærer har forholdsmæssig fortegningsret til 

tegning af de nye aktier. Bestyrelsen kan beslutte, at kapitalforhøjelsen udbydes i 

fri tegning til aktiernes markedskurs, idet bankens aktionærer har fortrinsret. 

 

3.)  Indtil kr. 96.000.000 (svarende til 192.000.000 nye aktier) kan udbydes i én eller 

flere emissioner idet bankens aktionærer ikke har forholdsmæssig fortegningsret 

til tegning af de nye aktier. Bestyrelsen kan beslutte, at kapitalforhøjelsen udbydes 

i fri tegning til aktiernes markedskurs, uden fortrinsret for bankens aktionærer. 

 

Summen af emissioner efter 2.) og 3.) ovenfor kan ikke overstige kr. 96.000.000 

(svarende til 192.000.000 aktier) i bemyndigelsens løbetid. 

 

 I øvrigt fastsætter bestyrelsen de nærmere vilkår for kapitalforhøjelsen. 

 

Ved enhver udvidelse af aktiekapitalen i henhold til denne bemyndigelse gælder følgende: 

 

a. De nye aktier giver ret til udbytte fra første regnskabsår efter tegningsåret. Bestyrelsen 

beslutter, under hensyn til tegningstidspunktet, hvorvidt de nye aktier giver ret til udbytte 

for nogen del af tegningsåret. 

 

b. Der skal ikke gælde indskrænkninger i de nye aktionærers fortegningsret ved fremtidige 

forhøjelser. 

 

c. For de aktier, der udstedes i henhold til denne bemyndigelse, skal der med hensyn til 

rettigheder, indløselighed og omsættelighed gælde de samme regler, som for de øvrige 

aktier. 

 

d. De nye aktier er omsætningspapirer og skal navnenoteres i lighed med øvrige aktier. 

 

Bestyrelsen bemyndiges til at foretage de af kapitaludvidelsen nødvendiggjorte vedtægtsændrin-

ger. 

 

Ved beslutning truffet på ekstraordinær generalforsamling den 1. juli 2013 blev bankens aktieka-

pital nedsat med nominelt kr. 86.400.000 fra kr. 96.000.000 til kr. 9.600.000 til kurs pari til hen-

læggelse til en særlig reserve, jf. selskabslovens § 188, stk. 1, nr. 3. Ved beslutning truffet på 

ekstraordinær generalforsamling den 12. oktober 2015 blev bankens aktiekapital nedsat med no-

minelt kr. 56.620.000 fra kr. 59.600.000 til kr. 2.980.000 til kurs pari til henlæggelse til en særlig 

reserve, jf. selskabslovens § 188, stk. 1, nr. 3. Den samlede reserve er bundet og kan alene an-

vendes til dækning af underskud eller konvertering til aktiekapital. Reserven skal forblive en del 

af bankens egenkapital (med de nedsættelser af reserven, der måtte ske til dækning af underskud 

mm.). 

  

Uanset ovenstående begrænsning i anvendelsen af reserven kan bankens aktionærer på en gene-

ralforsamling med den majoritet, der kræves til vedtægtsændringer, beslutte at udbetale nedsæt-

telsesbeløbet til bankens aktionærer eller at overføre beløbet til overført resultat (frie reserver). 
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En sådan beslutning kan dog først træffes, når banken ikke længere har udestående lån i form af 

statsligt kapitaltilskud. 

  

Så længe banken har udestående lån i form af statsligt kapitalindskud, kan nærværende vedtægts-

bestemmelse alene ændres med forudgående skriftligt samtykke fra Den Danske Stat ved Er-

hvervs- og Vækstministeriet. 

 

§ 3 

 

Bankens aktier skal lyde på navn og noteres i bankens ejerbog. Bankens ejerbog føres af VP 

SERVICES A/S, CVR nr. 30201183. Aktierne kan ikke transporteres til ihændehaver. 

 

Rettighederne vedrørende aktierne skal anmeldes til VP SECURITIES A/S i henhold til lovgiv-

ningens regler herom. 

 

Transport af aktier har kun gyldighed over for banken, når transporten er indført i bankens ejer-

bog. Banken er uden ansvar for transportens ægthed og gyldighed.  

 

Aktierne er omsætningspapirer. 

 

Ingen aktionær er pligtig til at lade sine aktier indløse helt eller delvist. 

 

Der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed. Ingen aktier har særlige rettigheder. 

 

§ 4 

 

Aktierne udstedes gennem VP SECURITIES A/S i styk på kr. 0,50 eller multipla heraf i henhold 

til lovgivningens bestemmelser om udstedelse af børsnoterede værdipapirer. Aktieudbytte vil 

blive udbetalt efter de herom ligeledes fastsatte regler. 

 

§ 5 

 

Bortkomne aktier og interimsbeviser kan ved bankens foranstaltning mortificeres uden dom efter 

de for aktier, der er omsætningspapirer, gældende regler, jfr. selskabslovens § 66, stk. 3. 

 

Aktier registreret i VP SECURITIES A/S mortificeres efter de for dette system gældende regler.  

 

Omkostningerne ved mortifikation afholdes af den, der begærer indkaldelsen foretaget. 

 

Bankens ledelse 
 

Bankens interesser og anliggender varetages af: 

 

  1.  Generalforsamlingen 

  2.  Bestyrelsen 

   3.  Direktionen 

  4.  Repræsentantskabet 
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Generalforsamlingen 
 

§ 6 

 

Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle bankens anliggender inden for de i lovgiv-

ningen og nærværende vedtægter fastsatte grænser. 

 

Den ordinære generalforsamling afholdes en gang årligt, i tidsrummet mellem den 15. februar og 

31. marts indenfor det område der dækkes af Region Midtjylland og Region Nordjylland. 

 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter beslutning af generalforsamlingen, bestyrelsen, 

revisionen eller på begæring af aktionærer, der ejer mindst en 1/20 af aktiekapitalen, og indkaldes 

af bestyrelsen.  

 

Begæringen skal fremsættes over for bestyrelsen, og skal indeholde det konkrete forslag til be-

handling.  

 

§ 6a 

 

Der kan efter bestyrelsens bestemmelse afholdes aktionærmøder i byer indenfor bankens virke-

område. Der kan ikke fremsættes forslag til beslutning eller træffes beslutning på aktionærmø-

derne. 

 

§ 7 

 

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen på selskabets hjemmeside, og ved meddelelse til 

alle aktionærer, der har fremsat begæring herom. 

 

Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen og foretages med højst 5 uger og 

mindst 3 uger forud for denne. 

 

Senest 3 uger før generalforsamlingen skal dagsorden og de fuldstændige forslag, som agtes frem-

sat på generalforsamlingen, og for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrap-

porten og revisionsberetningen, fremlægges til eftersyn for aktionærerne i bankens kontorer og 

på bankens hjemmeside. 

 

Pressen skal have adgang til generalforsamlingen. 

 

§ 8 

 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte: 

 

 1. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år. 

 2. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse samt årsbe-

retning. 

 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den god-

kendte årsrapport. 
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 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 

 5. Valg af medlemmer til repræsentantskabet. 

 6. Valg af revision. 

 7. Eventuelle forslag fra bestyrelse, repræsentantskab og/eller aktionærer. 

 

§ 9 

 

Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af bestyrelsen. Dirigen-

ten leder forsamlingen og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemme-

afgivningen og dennes resultater. 

 

Stemmeafgivningen sker skriftligt, medmindre forsamlingen vedtager en anden afstemnings-

måde. 

 

Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, der underskrives af dirigenten. 

 

§ 10 

 

Enhver, der besidder aktier i banken på registreringsdatoen, er berettiget til at møde på general-

forsamlingen, hvis vedkommende senest tre dage forud har anmeldt sin deltagelse til banken. 

Registreringsdatoen ligger en uge før generalforsamlingens afholdelse. 

 

Stemmeretten udøves således: 

 

 Hvert aktiebeløb på kr. 0,50 giver en stemme. 

 

Aktionærer har ret til at møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig. Fuldmægtigen skal frem-

lægge skriftlig, dateret fuldmagt. 

 

En fuldmægtig, der møder på vegne af flere aktionærer, kan stemme forskelligt på vegne af de 

forskellige aktionærer. 

 

Forslag fra aktionærer må være indleveret til bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingens 

afholdelse, såfremt de ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling. Fremsættes forslag 

senere end 6 uger for generalforsamlingens afholdelse, afgør bestyrelsen, om kravet er fremsat i 

så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen. 

 

§ 11 

 

På generalforsamlingen afgøres alle anliggender ved simpelt stemmeflertal, hvis ikke lovgivnin-

gen eller nærværende vedtægter bestemmer andet. 

 

Beslutningen om ændring af vedtægterne eller om selskabets opløsning er kun gyldig, såfremt 

2/3 af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, og forslaget vedtages med mindst 

3/4 såvel af de afgivne stemmer, som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital, 

jfr. dog selskabslovens § 107, stk. 2. 
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Er 2/3 af aktiekapitalen ikke repræsenteret på generalforsamlingen, men er forslaget i øvrigt ved-

taget med 3/4 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede 

aktiekapital, indkalder bestyrelsen inden 14 dage en ny generalforsamling, på hvilken forslaget 

kan vedtages med 3/4 af de afgivne stemmer uden hensyn til den repræsenterede aktiekapitals 

størrelse. 

 

 

Bestyrelsen 
 

§ 12 

 

Bestyrelsen består af 4 medlemmer.  

 

Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen, bortset fra de medlemmer, der vælges i henhold til 

lovgivningens regler om repræsentation af medarbejdere i bestyrelsen. Bestyrelsen vælges for 

tiden indtil den næste ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted. 

 

Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand. 

 

§ 13 

 

Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv. 

 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af dens medlemmer er til stede, jfr. dog 

selskabslovens § 124. 

 

Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres en protokol, der underskrives af samtlige tilste-

deværende medlemmer. Revisionsprotokollen forelægges efter hver protokoltilførsel og under-

skrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. 

 

Bestyrelsen skal udfærdige skriftlige retningslinjer for pengeinstituttets væsentligste aktivitets-

områder, hvori arbejdsdelingen mellem bestyrelse og direktion fastlægges jfr. Lov om Finansiel 

Virksomhed, § 70.  

 

Bestyrelsen kan meddele kollektiv prokura. 

 

 

Direktionen 
 

§ 14 

 

Til at varetage den daglige ledelse af bankens virksomhed ansætter bestyrelsen en direktion be-

stående af en eller flere direktører. Bestyrelsen fastsætter de nærmere ansættelsesvilkår. 

 

Direktionen har ret og pligt til at deltage i bestyrelsens og repræsentantskabets møder. 

 

I tilfælde af der ansættes flere direktører, ansættes én af dem som administrerende direktør. 
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Repræsentantskabet 
 

§ 15 

 

Bankens repræsentantskab vælges af generalforsamlingen. 

 

Repræsentantskabets størrelse fastsættes af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling og 

består af mindst 24 medlemmer og højst 36 medlemmer, der skal være aktionærer. 

 

Ved repræsentantskabets sammensætning skal så vidt muligt tages hensyn til, at bankens kunde-

kreds og virkeområde er ligeligt repræsenteret. 

 

Repræsentantskabets medlemmer vælges for 3 år ad gangen - genvalg kan finde sted. 

 

På det første møde efter den ordinære generalforsamling vælger repræsentantskabet sin formand 

og næstformand. 

 

Repræsentantskabets medlemmer udtræder senest af repræsentantskabet på den første ordinære 

generalforsamling, efter medlemmet er fyldt 70 år. 

 

§ 16 

 

Repræsentantskabet holder ordinært møde mindst 2 gange årligt, og i øvrigt så ofte formanden 

finder det nødvendigt, samt når bestyrelsen, direktionen eller halvdelen af medlemmerne begærer 

det. 

 

For at kunne vedtage en gyldig beslutning må over halvdelen af medlemmerne være til stede. 

 

De behandlede sager afgøres ved simpelt stemmeflertal. Formanden eller i hans forfald næstfor-

manden, sammenkalder repræsentantskabet med mindst 8 dages varsel. 

 

§ 17 

 

På repræsentantskabets møder aflægges beretning om bankens virksomhed i den forløbne peri-

ode. 

 

Repræsentantskabets opgave er at virke som bankens ambassadører i bankens virkeområde og at 

arbejde for bankens interesser i det hele taget, samt at være til hjælp for bankens ledelse med 

fremskaffelse af sådanne lokale oplysninger, som ledelsen måtte have interesse i. 

 

Repræsentantskabet fastsætter selv sin dagsorden. 

 

Hvert af medlemmerne modtager et fast vederlag på kr. 2.000 årligt, hvortil tillægges de til enhver 

tid fastsatte mødediæter i overensstemmelse med lov om kommunernes styrelse og de i henhold 

til loven fastsatte regler. Formanden modtager dog et fast vederlag på kr. 4.000 årligt tillagt diæ-

ter. 
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Tegningsregel 
 

§ 18 

 

Banken tegnes ved underskrift af: 

 

 1. Den samlede bestyrelse i forening. 

 2. Et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør. 

 3. To direktører i forening. 

 

 

Revisionen 
 

§ 19 

 

Revisionen foretages i overensstemmelse med gældende lovgivning af én eller flere revisorer der 

vælges af generalforsamlingen for et år ad gangen. 

 

Genvalg kan finde sted. 

 

 

Årsrapporten 

 

§ 20 

 

Bankens regnskabsår er kalenderåret. 

 

Årsrapporten skal give et retvisende billede af bankens aktiver og passiver, dets økonomiske stil-

ling samt resultatet. 

 

Henstår et uafskrevet underskud fra tidligere år, skal overskud først anvendes til afskrivning af 

dette. Derefter foretages de henlæggelser, der er nødvendige efter bankens økonomiske stilling. 

Herefter kan der udloddes udbytte til bankens aktionærer. 

 

§ 21 

 

Ændringer og tilføjelser, som af myndighederne i medfør af lovgivningen måtte blive forlangt 

som vilkår for stadfæstelse eller registrering af vedtægtsændringer, kan af bestyrelsen foretages 

uden generalforsamlingens samtykke. 

 

Foranstående vedtægter er vedtaget på bankens ordinære generalforsamling den 4. marts 1995 og 

bekræftet på ekstraordinær generalforsamling den 29. marts 1995, og af bestyrelsen i henhold til 

bemyndigelse, den 8. oktober 1996, af bestyrelsen i henhold til bemyndigelse den 3. februar 1998, 

den ordinære generalforsamling den 7. marts 1998 og den ekstraordinære generalforsamling den 

2. april 1998, den ordinære generalforsamling den 4. marts 2000, den ekstraordinære generalfor-
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samling den 29. marts 2000, den ordinære generalforsamling den 3. marts 2001 og den ekstraor-

dinære generalforsamling den 27. marts 2001, den ordinære generalforsamling den 1. marts 2003, 

den ekstraordinære generalforsamling den 27. marts 2003, den ordinære generalforsamling den 

6. marts 2004, den ekstraordinære generalforsamling den 13. april 2004, den ordinære general-

forsamling den 5. marts 2005 og den ekstraordinære generalforsamling den 7. april 2005, den 

ordinære generalforsamling den 4. marts 2006, den ekstraordinære generalforsamling den 6. april 

2006, den ordinære generalforsamling den 3. marts 2007, den ekstraordinære generalforsamling 

den 29. marts 2007, den ordinære generalforsamling den 1. marts 2008, den ekstraordinære ge-

neralforsamling den 27. marts 2008, den ordinære generalforsamling den 7. marts 2009, den eks-

traordinære generalforsamling d. 2. april 2009, den ordinære generalforsamling den 6. marts 

2010, den ekstraordinære generalforsamling den 7. april 2010, den ordinære generalforsamling 

den 5. marts 2011, den ekstraordinære generalforsamling den 30. marts 2011, den ordinære ge-

neralforsamling d. 3. marts 2012, den ekstraordinære generalforsamling d. 30. marts 2012, den 

ordinære generalforsamling d. 2. marts 2013, den ekstraordinære generalforsamling d. 9. april 

2013, den ekstraordinære generalforsamling d. 1. juli 2013, af bestyrelsen i henhold til bemyndi-

gelse den 30. august 2013, den ekstraordinære generalforsamling den 23. december 2013, den 

ordinære generalforsamling den 15. marts 2014, den ekstraordinære generalforsamling den 10. 

april 2014, den ekstraordinære generalforsamling den 12. oktober 2015 og af bestyrelsen i hen-

hold til bemyndigelse den 17. november 2015, den ordinære generalforsamling den 22. marts 

2017 og den ekstraordinære generalforsamling den 28. april 2017. 

 

Bestyrelsen for 

Østjydsk Bank A/S 

 

 

 

Mariager, den 28. april 2017 

 

 
Poul Iver Damgaard Jens Rasmussen Bernt Steenstrup Clausen  

 

 

Knud Timm-Andersen Brian Kristiansen Kent Nielsen 
 


