Vedtægter
for
Norlys a.m.b.a.
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§ 1. Navn, hjemsted og selskabsform:
1.1.
Selskabets navn er Norlys a.m.b.a. ("Selskabet").
1.2.
Selskabets binavne er Eniig a.m.b.a., HEF Himmerlands Elforsyning a.m.b.a., EnergiMidt Holding a.m.b.a.,
Andelsselskabet Eniig, SE a.m.b.a., Syd Energi a.m.b.a., Nyfors a.m.b.a., Energiselskabet Sønderjylland
a.m.b.a. (ESS), ESS Energiselskabet Sønderjylland Syd a.m.b.a., HOEF (Haderslev og Omegns Elforsyning),
Sydvest Energi a.m.b.a., SAEF a.m.b.a., Energiselskabet EASV a.m.b.a. (Energi-Andels-selskabet
Sønderjylland Vestkyst med begrænset ansvar), MSE (Midtsønderjyllands Energiforsyning), Vest Energi
a.m.b.a. (Vest Energi), BOE a.m.b.a. (Brønderslev og Omegns Elforsyning) og HHE a.m.b.a. (Han Herreds
Elforsyning).
1.3.
Selskabet har hjemsted i Silkeborg Kommune.
1.4.
Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar.

§ 2. Formål:
2.1.
Selskabets formål er:





at sikre andelshaverne sikker og konkurrencedygtig energi og digital kommunikation,
at sikre andelshaverne politisk indflydelse på deres energiforsyning,
at drive produktions-, distributions-, og forsyningsvirksomhed inden for el, gas, vand og varme,
at drive bæredygtig virksomhed med salg og produktion af energi, herunder virksomhed med handel med el
og gas, samt energirådgivning og levering af energiløsninger,
 at drive virksomhed inden for digital kommunikation, herunder eje og drive infrastruktur/fibernet, samt salg
og distribution af indhold,
 at drive anden kommerciel virksomhed i tilknytning til energi og digital kommunikation på basis af
Selskabets viden og kompetencer, herunder udvikling og salg af støttefunktioner til Selskabets øvrige
virksomhed, f.eks. entreprenørvirksomhed, regnskabsførelse, måleraflæsning mv.
 at drive anden virksomhed, der efter bestyrelsens skøn er beslægtet med energiforsyning og digital
kommunikation.
Selskabet kan udøve dets virksomhed gennem koncerntilknyttede selskaber og ved deltagelse i andre
selskaber og fællesskaber i ind- og udland.

§ 3. Medejerforhold:
3.1.
Selskabet kan indgå i fusioner med andre selskaber efter bestyrelsens nærmere bestemmelse, forudsat (i) at
Selskabet er det fortsættende selskab, og (ii) at det samlede antal andelshavere i de pågældende selskaber,
som indgår i fusionen, ikke overstiger 10.000 andelshavere. Hvis Selskabet indgår i fusioner med selskaber,
hvor Selskabet enten ikke er det fortsættende selskab, eller hvor det samlede antal andelshavere i de
pågældende selskaber, som indgår i fusionen, overstiger 10.000 andelshavere, kræver fusionen vedtagelse af
repræsentantskabet med kvalificeret majoritet som for vedtægtsændringer, jf. § 15.
3.2.
Selskabet kan efter bestyrelsens nærmere bestemmelse indgå som ejer eller medejer af andre selskaber, idet
for Selskabet usædvanlige og væsentlige dispositioner i forhold til erhvervelse af sådanne ejerandele kræver
repræsentantskabets godkendelse, jf. § 9.2.
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3.3.
Selskabet kan udvide forsyningen til andre områder og foretage regulering af forsyningsgrænser, også for så
vidt angår bevillingspligtig net- og elforsyningsvirksomhed, såfremt der opnås bevilling hertil.

§ 4. Andelshavere:
4.1.
Enhver fysisk eller juridisk person, som aftager elektricitet, og som har rådighed over en elforbrugsmåler, der
direkte eller indirekte er tilsluttet distributionsanlægget i Selskabets Netområde kan (men har ikke krav på at)
blive optaget som andelshaver i Selskabet.
Ved "Selskabets Netområde" forstås i disse vedtægter det netområde, hvor et selskab, som direkte eller
indirekte er 100 % ejet af Selskabet, har bevilling.
Ved en ”elforbrugsmåler” forstås i disse vedtægter et forbrugsmålepunkt identificeret med et aftagenummer/et
målepunkts ID til måling af aftag af elektricitet i nettet. Denne definition af en elforbrugsmåler omfatter hverken
et midlertidigt forbrugsmålepunkt eller et produktionsmålepunkt til måling af levering af elektricitet i nettet.
Andelshaverne har fuld stemme- og andelsret i overensstemmelse med disse vedtægter, medmindre andet
fremgår.
Transformatorforeninger og elforsyningsselskaber kan efter bestyrelsens beslutning og på de af bestyrelsen
fastsatte vilkår herfor optages som andelshavere i Selskabet, men kan omvendt ikke ved bestyrelsens
beslutning tvinges til at udtræde af Selskabet.
Ved Selskabets eller Selskabets koncernselskabers opkøb af netforsyningsselskaber eller
netforsyningsaktiviteter (hvorved Selskabets Netområde udvides) kan bestyrelsen, herunder eksempelvis
henset til vilkårene for det pågældende opkøb, beslutte, at de fysiske eller juridiske personer, der aftager
elektricitet og som har en elforbrugsmåler, der direkte eller indirekte er tilsluttet distributionsanlægget i
netområdet tilhørende det opkøbte netforsyningsselskab/netforsyningsaktivitet, ikke optages (eller kun delvist
optages) som andelshavere i Selskabet.
4.1.1.
Uanset pkt. 4.1 har følgende andelshavere fuld stemmeret, mens andelsretten i øvrigt gradvist optrappes fra
0 procent med 10 procentpoint pr. år begyndende fra 1. januar 2013, således at andelsretten er fuldt
optrappet pr. 1. januar 2023:
•

Aftagere af elektricitet med elforbrugsmålere, der før 21. juni 2011 var tilsluttet netområdet, hvor
EnergiMidt Net Vest A/S, CVR-nr. 28331878, før 21. juni 2011 havde bevilling.

•

Aftagere af elektricitet med elforbrugsmålere, der før 1. januar 2013 var tilsluttet netområdet, hvor
ELRO Net A/S, CVR-nr. 25272366, før 1. januar 2013 havde bevilling.

Denne bestemmelse 4.1.1 bortfalder 1. januar 2023.
4.2.
En andelshaver kan afgive én stemme pr. elforbrugsmåler.
Hvor flere andelshavere har rådighed over samme elforbrugsmåler, betragtes de som én andelshaver,
herunder ved tildeling af stemmeret og ved valgbarhed.
4.3.
En andelshaver har ingen særlige rettigheder, selv om andelshaveren råder over mere end én elforbrugsmåler,
med mindre andet følger af disse vedtægter.

3

Selskabet, herunder Selskabets koncernselskaber, er berettiget til at levere elektricitet til elforbrugere, der ikke
optages som andelshavere.
4.4.
En udtrædende andelshaver har ikke krav på nogen del af Selskabets formue.

§ 5. Andelshavernes hæftelse:
5.1.
Andelshavere hæfter ikke for Selskabets gæld. Andelshavernes hæftelse for Selskabets forpligtelser er således
begrænset til de til enhver tid værende værdier i Selskabet.

§ 6. Kapitalforhold:
6.1.
Den til opfyldelse af Selskabets formål nødvendige kapital, som Selskabet ikke selv råder over, skaffes til veje
ved optagelse af lån.
6.2.
Selskabet kan indtræde som garant for lån, optaget af de virksomheder, Selskabet er ejer eller medejer af, og i
øvrigt inden for formålsparagraffens rammer.
6.3.
Som sikkerhed for optagede lån kan bestyrelsen give sikkerhed i Selskabets aktiver.
6.4
Selskabets sikkerheds- og garantistillelser skal dog ske inden for formålsparagraffens og lovgivningens –
herunder især Elforsyningslovens – rammer.
6.5
Bestyrelsen godkender en finansierings- og rentepolitik, herunder regler for Selskabets kapitalforvaltning.

§ 7. Repræsentantskabet:
7.1.
Repræsentantskabet er Selskabets øverste myndighed.
7.2.
I Overgangsperioden (som defineret nedenfor) skal følgende være gældende i relation til repræsentantskabets
sammensætning:
Repræsentantskabet skal i en overgangsperiode ("Overgangsperioden") fra tidspunktet for gennemførelsen af
fusionen mellem Selskabet og SE a.m.b.a. ("Fusionen") og frem til det tidspunkt, hvor repræsentanterne (der
vælges i vinteren 2022/2023) umiddelbart efter det ordinære repræsentantskabsmøde i april 2023 tiltræder og
vælger den nye bestyrelse for Selskabet bestå af cirka 710 medlemmer, hvoraf cirka 325 af disse udgøres af de
pr. tidspunktet for Fusionens gennemførelse siddende repræsentantskabsmedlemmer i SE a.m.b.a., og cirka
385 udgøres af de i Eniig a.m.b.a. ved gennemførelsen af Fusionen siddende repræsentantskabsmedlemmer.
Valgperioden for de i Selskabet ved gennemførelsen af Fusionen siddende repræsentantskabsmedlemmer
forlænges således i overensstemmelse hermed.
For så vidt angår de i Selskabet ved gennemførelsen af Fusionen siddende repræsentantskabsmedlemmer
skal det gælde, at hvis deres status som andelshavere ophører i det valgområde, hvor de er valgt, kan de
forblive i repræsentantskabet, indtil valgperioden udløber, hvis de fortsat er andelshavere i et andet af
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Selskabets valgområder. Såfremt en repræsentants andelshaverstatus ophører i valgperioden, skal den
pågældende repræsentant udtræde af repræsentantskabet og der udpeges/vælges ikke en ny repræsentant i
dennes sted.
7.3.
Efter Overgangsperiodens udløb skal følgende være gældende i relation til repræsentantskabets
sammensætning:
Efter Overgangsperioden skal Selskabets repræsentantskab bestå af repræsentanter, der vælges i vinteren
2022/2023 på baggrund af den af repræsentantskabet godkendte model for repræsentantskabets
sammensætning udarbejdet af bestyrelsen, jf. pkt. 10.1 nedenfor, og som tiltræder umiddelbart efter det
ordinære repræsentantskabsmøde i april 2023.
Valgbare til repræsentantskabet er Selskabets andelshavere, jf. § 4. Disse kan overdrage valgbarheden til et
andet medlem af husstanden, som i Folkeregistret er tilmeldt elforbrugsmålerens installationsadresse og er
fyldt 18 år. Juridiske personer, der er andelshavere, kan kun deltage med én fysisk person som valgbar.
I sammenslutninger, der består af flere andelshavere, f.eks. ejerforeninger, boligforeninger, koncerner m.v. er
det de enkelte andelshavere, der er valgbare.
Kandidater til repræsentantskabet skal være andelshavere i det valgområde, for hvilket de stiller op. Valgte
repræsentanter, hvis status som andelshavere ophører i det valgområde, hvor de er valgt, men som fortsat er
andelshavere i Selskabet, kan forblive i repræsentantskabet, indtil valgperioden udløber.

§ 8. Repræsentantskabsmøder:
8.1.
Selskabet afholder ét årligt ordinært repræsentantskabsmøde i april.
Ordinære repræsentantskabsmøder indkaldes af bestyrelsen pr. email til hvert enkelt
repræsentantskabsmedlem med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal være vedhæftet den fulde
dagsorden, årsrapporten og kopi af eventuelle forslag, der skal behandles på mødet. Indkaldelsen med
bilag uploades samtidig på Extranettet. Repræsentantskabsmedlemmer, der ønsker at modtage
indkaldelsen pr. almindelig post, kan skriftligt meddele dette til Selskabet.
Bestyrelsen udpeger forud for det ordinære repræsentantskabsmøde en dirigent, som leder
repræsentantskabsmødet og sikrer, at mødet afholdes på en forsvarlig og hensigtsmæssig måde.
Ved det ordinære repræsentantskabsmøde i april afvikles følgende dagsorden:
1. Beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år
2. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse
3. Budgetorientering
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af bestyrelse (såfremt det er valgår)
6. Valg af statsautoriseret revisor
7. Eventuelt
Forslag, der af repræsentanterne ønskes behandlet på det ordinære repræsentantskabsmøde, skal skriftligt
indsendes til bestyrelsen inden den 1. marts.
8.2.
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når 1/10 af repræsentantskabets medlemmer eller 4
bestyrelsesmedlemmer i forening forlanger, at repræsentantskabet indkaldes. Mødet skal afholdes senest 2
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måneder efter begæringens modtagelse og skal indkaldes med mindst 8 dages varsel ved særskilt meddelelse
til hvert enkelt repræsentantskabsmedlem.
8.3.
Over repræsentantskabets møder føres en protokol, der underskrives af den af bestyrelsen udpegede dirigent.
Et medlem, der ikke er enig i repræsentantskabets beslutning eller har supplerende bemærkninger hertil, har
ret til at få ført sin mening til protokollen.
8.4.
Repræsentantskabet fastsætter regler for diæter, honorarer og befordringsgodtgørelse til repræsentantskabets
og bestyrelsens medlemmer.
Honoreringen som helhed tages op til vurdering hvert år i løbet af Overgangsperioden, således bestyrelsens
honorering reflekterer de opgaver og det ansvar, der er forbundet med hvervet som bestyrelsesmedlem i
koncernen.
8.5.
Selskabet skal vederlagsfrit fremsende Selskabets årsrapport samt dagsorden og referat vedrørende
repræsentantskabets møder til andelshavere, som har anmodet herom.
8.6.
Har en andelshaver fremsat anmodning efter pkt. 8.5, skal årsrapporten fremsendes senest 2 uger før
repræsentantskabsmødet, hvor årsrapporten behandles. Dagsorden for repræsentantskabsmøde skal
fremsendes senest 8 dage før mødet. Referat af repræsentantskabsmøde skal fremsendes senest 4 uger efter
mødets afholdelse.

§ 9. Repræsentantskabets ledelse:
9.1.
Den af bestyrelsen udpegede dirigent træffer alle beslutninger angående ledelsen af repræsentantskabsmødet
og de foreliggende sagers behandling og afstemninger.
9.2.
Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, uanset hvor mange repræsentanter der er mødt, jf. dog jf. § 15 og
§ 16.
Til vedtagelse af et forslag på repræsentantskabsmødet kræves, at forslaget vedtages med simpelt
stemmeflertal, bortset fra valg til bestyrelsen, jf. § 10, forslag til vedtægtsændringer, valgregulativ og
opløsning, jf. § 15 og § 16 samt § 3.1.
9.3.
Hvert medlem af repræsentantskabet har én stemme. Ved stemmelighed er et forslag bortfaldet.
Hvor det ikke er besluttet af den af bestyrelsen udpegede dirigent eller fremgår af øvrige bestemmelser i
vedtægterne, skal skriftlig afstemning finde sted, såfremt mindst 1/10 af de tilstedeværende
repræsentantskabsmedlemmer kræver det. Elektroniske afstemninger betragtes som skriftlig afstemning.

§ 10. Bestyrelsen:
10.1.
I Overgangsperioden skal følgende være gældende i relation til bestyrelsens sammensætning:
Bestyrelsen skal i Overgangsperioden bestå af 23 repræsentantskabsvalgte medlemmer, hvoraf 12 af disse
udgøres af de pr. tidspunktet for Fusionens gennemførelse siddende repræsentantskabsvalgte
bestyrelsesmedlemmer i SE a.m.b.a., og 11 udgøres af de i Eniig a.m.b.a. ved gennemførelsen af Fusionen
siddende repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer.
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Ved afgang fra bestyrelsen i utide af et i Eniig a.m.b.a. ved gennemførelsen af Fusionen siddende
bestyrelsesmedlem vælges et nyt bestyrelsesmedlem på næstfølgende repræsentantskabsmøde af og blandt
repræsentantskabsmedlemmerne i det valgområde, hvor det afgående bestyrelsesmedlem var valgt. Ved
afgang fra bestyrelsen i utide af et i SE a.m.b.a. ved gennemførelsen af Fusionen siddende bestyrelsesmedlem
vælges et nyt bestyrelsesmedlem på næstfølgende repræsentantskabsmøde af og blandt
repræsentantskabsmedlemmerne i det tidligere SE a.m.b.a. forsyningsområde. Valgperioden gælder i så fald
frem til afslutningen af det afgåede medlems valgperiode.
Bestyrelsen konstituerer sig for et år ad gangen i Overgangsperioden med (i) en formand, der i
Overgangsperioden vælges blandt og af de pr. tidspunktet for Fusionens gennemførelse siddende
repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer i SE a.m.b.a., og (ii) en næstformand, der i
Overgangsperioden vælges blandt og af de pr. tidspunktet for Fusionens gennemførelse siddende
repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer i Eniig a.m.b.a.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og udarbejder tillige en direktionsinstruks.
Bestyrelsen skal sikre, at der udarbejdes et oplæg til (i) valgregulativ med model for sammensætning og valg til
repræsentantskabet efter Overgangsperiodens udløb, herunder opdeling og antal af valgområder, (ii) nye
vedtægter for Selskabet, samt (iii) sammensætning (herunder mulighed for uafhængige eksterne
bestyrelsesmedlemmer) og valg til bestyrelse efter Overgangsperiodens udløb. Det førnævnte oplæg skal
fremlægges til vedtagelse af repræsentantskabet senest på det ordinære repræsentantskabsmøde i april 2022.
Vedtagelse af nyt valgregulativ kræver kvalificeret majoritet som for vedtægtsændringer, jf. § 15.
10.2.
Medarbejderrepræsentation:
Som led i en frivillig ordning om medarbejderrepræsentation vælges samlet set fire medarbejderrepræsentanter
til Selskabets bestyrelse. Ordningen træder for så vidt angår Eniig a.m.b.a. i kraft fra tidspunktet for det
ekstraordinære repræsentantskabsmøde i april 2019, idet der forud herfor har været afholdt nyvalg af
medarbejderrepræsentanter. Bestemmelserne i Selskabets vedtægter vedrørende medarbejderrepræsentation
erstatter den lovbestemte ret til medarbejderrepræsentation i Selskabets datterselskaber og bortfalder derfor ved
ordningens ophør. Ved ophør slettes bestemmelserne formløst af Selskabets vedtægter.
I Overgangsperioden vil bestyrelsen således i alt have fire medarbejderrepræsentanter, hvoraf de to udgøres af
de i Eniig a.m.b.a. ved gennemførelsen af Fusionen valgte medarbejderrepræsentanter, og hvoraf to udgøres
af de i SE a.m.b.a. ved gennemførelsen af Fusionen valgte medarbejderrepræsentanter.
10.3.
Efter Overgangsperiodens udløb skal følgende være gældende i relation til bestyrelsens sammensætning:
Fra det ordinære repræsentantskabsmøde i april 2023 består bestyrelsen af medlemmer valgt på baggrund af
den af repræsentantskabet godkendte model for bestyrelsens sammensætning, jf. pkt. 10.1 ovenfor.
Valgperioden for det enkelte bestyrelsesmedlem er 4 år.
Ophører et repræsentantskabsvalgt bestyrelsesmedlem med at være medlem af Selskabets repræsentantskab,
udtræder vedkommende samtidig af bestyrelsen.
Ved det første bestyrelsesmøde efter ethvert ordinært bestyrelsesvalg konstituerer bestyrelsen sig med en
formand og en næstformand.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og udarbejder tillige en direktionsinstruks.
Bestyrelsesmøder afholdes mindst 6 gange årligt, og når 1 medlem af bestyrelsen eller direktionen kræver det.
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Alle sager afgøres ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

§ 11. Bestyrelsens bemyndigelse m.v.:
11.1.
Bestyrelsen har under ansvar over for repræsentantskabet den overordnede ledelse af Selskabet.
11.2.
Bestyrelsen træffer beslutning om køb og salg og andre dispositioner over fast ejendom samt om optagelse af
lån og afgivelse af garantiforpligtelser.
11.3.
Bestyrelsen godkender Selskabets budgetter.
11.4.
Bestyrelsen ansætter og afskediger en direktion bestående af 1-3 medlemmer og fastsætter dennes
bemyndigelse.
11.5.
Bestyrelserne i Divisionsselskaberne (som defineret nedenfor) samt bestyrelsen i det direkte af Selskabet
100%-ejede datterselskab (defineret som "Datterselskabet") skal bestå af 5-7 medlemmer, hvoraf minimum to af
disse skal være fra Selskabets bestyrelse.
Vedtægterne for Divisionsselskaberne og Datterselskabet skal, med mindre gældende lovgivning tilsiger andet,
sikre, at (i) bestyrelserne i Divisionsselskaberne og Datterselskabet kan bestå af såvel medlemmer af
Selskabets bestyrelse (i Overgangsperioden to bestyrelsesmedlemmer fra henholdsvis Eniig a.m.b.a. og SE
a.m.b.a.) samt Selskabets direktion og uafhængige eksterne bestyrelsesmedlemmer, samt (ii) at formanden for
bestyrelserne i Divisionsselskaberne og Datterselskabet vælges blandt Selskabets direktionsmedlemmer.
Ved "Divisionsselskaber" forstås i disse vedtægter de direkte af Datterselskabet 100%-ejede divisionsselskaber
i Selskabets koncern.
11.6.
På bestyrelsesmøderne føres en forhandlingsprotokol, der underskrives af de tilstedeværende medlemmer.
Et mindretals respektive direktionens motiverede forbehold kan forlanges tilført forhandlingsprotokollen.

§ 12. Direktionen:
12.1.
Direktionen deltager i repræsentantskabets og bestyrelsens møder med ret til at udtale sig, med mindre
repræsentantskabet eller bestyrelsen i enkelte tilfælde træffer anden bestemmelse.
12.2.
Direktionen ansætter og afskediger Selskabets øvrige personale, dog for overordnet personale i henhold til
direktionsinstruksen.

§ 13. Årsrapport og revision:
13.1.
Regnskabsåret er fra 1. januar til 31. december. Årsrapporten og koncernregnskabet revideres af en for et år af
gangen valgt statsautoriseret revisor.
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13.2.
Selskabets indtægter og overskud må udelukkende anvendes til Selskabets formål, og et overskud kan
ingensinde udbetales til andelshaverne.

§ 14. Tegningsregler:
14.1.
Selskabet forpligtes ved underskrift af:
- bestyrelsens formand og næstformand i forening eller
- bestyrelsens formand eller næstformand i forening med en direktør eller
- den samlede bestyrelse.
14.2.
Ved aflysning af tinglyste dokumenter tegnes Selskabet af en direktør eller på baggrund af fuldmagt fra en
direktør.
14.3
Bestyrelsen kan meddele prokura.

§ 15. Ændring af vedtægter og valgregulativ:
15.1.
Ændring af vedtægterne og valgregulativet behandles af repræsentantskabet og kræver for vedtagelse
tilslutning som anført i § 15.2.
15.2.
Det kræves, at 2/3 af repræsentantskabets medlemmer deltager i afstemningen, og at beslutningen vedtages
med 2/3 af de afgivne stemmer. Er der ikke afgivet stemmer af 2/3 af repræsentantskabets medlemmer, men
2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, indkalder bestyrelsen til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde,
hvor forslaget gyldigt kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til, hvor mange der deltager i
afstemningen.

§ 16. Selskabets opløsning:
16.1.
Beslutning om Selskabets opløsning følger reglerne i § 15 om vedtægtsændringer.
16.2.
I tilfælde af at det besluttes at opløse Selskabet, vælger repræsentantskabet med simpelt flertal et
likvidationsudvalg, der træder i bestyrelsens sted.
Udvalget, hvortil også andre end andelshavere kan vælges, forestår afviklingen af Selskabet og tegner dette i
enhver henseende.
16.3.
Et eventuelt overskud ved Selskabets opløsning indbetales til det selskab, der viderefører elforsyningen.
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§ 17. Selskabets primære driftssteder:
17.1.
Selskabet skal have en decentral organisationsstruktur, der bygger på en kommerciel forståelse for de
forskellige kompetencer og funktioner, der er til stede på Selskabets til enhver tid værende driftssteder og
øvrige lokationer.
17.2.
Selskabet skal have fysiske lokationer med væsentlige aktiviteter i Silkeborg, Esbjerg, Aalborg og Sønderborg.
Beslutning om ændring af de fire fysiske lokationer nævnt i dette pkt. 17.2 kræver vedtagelse af
repræsentantskabet med kvalificeret majoritet som for vedtægtsændringer, jf. § 15.

§ 18. Ikrafttræden
18.1.
Nærværende vedtægter træder i kraft på tidspunktet for gennemførelsen af Fusionen.
18.2.
Således vedtaget af Selskabets repræsentantskab den 5. november 2018.
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