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Højgaard Holding A/S and Monberg & Thorsen A/S execute joint merger 

plan and merger statement  

The board of directors of Højgaard Holding A/S and Monberg Thorsen A/S 

have today signed a joint merger plan and merger statement, as attached to this 

announcement.  

For accounting purposes, the merger will have retrospective effect as of 1 

January 2019 and upon completion of the merger Monberg & Thorsen A/S (the 

discontinuing company) will be dissolved without liquidation by transfer of the 

company's assets, including Monberg & Thorsen A/S' shares in MT Højgaard 

A/S, and liabilities to Højgaard Holding A/S (the continuing company). In 

accordance with the joint merger plan and merger statement, Højgaard Holding 

A/S, as the continuing company, is expected to change its name in connection 

with the merger to MT Højgaard Holding A/S. 

In connection with the merger all existing shares issued in Højgaard Holding 

A/S, which are owned by existing shareholders of the company, will be merged 

into a single class of shares with equal rights and new shares (the "New 

Shares") will be issued in Højgaard Holding A/S to the shareholders in 

Monberg & Thorsen A/S. One share held in Monberg & Thorsen A/S will, 

regardless of class, give right to receive one share in Højgaard Holding A/S. 

Upon completion of the merger, all shares issued in Højgaard Holding A/S will 

have equal rights. Existing shareholders in Højgaard Holding A/S will not 

receive New Shares in connection with the merger.  

Knud Højgaards Fond which owns 68.7% of the share capital and has 89.4% of 

the votes has informed that it will vote in favour of the merger. 

Upon completion of the merger, the New Shares will, subject to the consent of 

Nasdaq Copenhagen A/S, be admitted to trading and official listing on Nasdaq 

Copenhagen A/S.  
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The merger will be conducted as a tax-exempt merger in accordance with the 

objective rules in the Danish Act on Tax-exempt Mergers. It is not the 

expectation, that the changes resulting from the merger, including the merger 

of share classes in Højgaard Holding A/S, will have any tax consequences for 

the shareholders in Monberg & Thorsen A/S or Højgaard Holding A/S. In 

order to obtain certainty in this respect a request for a binding answer has been 

sent to the Danish Tax Agency with a view to obtain the Danish Tax Agency's 

confirmation hereof. When the answer of the Danish Tax Agency is issued, 

Højgaard Holding A/S and Monberg & Thorsen A/S or MT Højgaard Holding 

A/S, as relevant, will announce the conclusions in a stock exchange 

announcement.  

Resolution of the merger at the general meetings in Højgaard Holding A/S 

and Monberg & Thorsen A/S 

The merger is subject to the approval by the general meetings in Højgaard 

Holding A/S and Monberg & Thorsen A/S, respectively. The board of directors 

of Højgaard Holding A/S and Monberg & Thorsen A/S will convene the 

general meetings, which are expected to be held 5 April 2019. 

In Højgaard Holding A/S resolution of the merger and the merger of the share 

classes requires, that the proposal is adopted by a majority of (i) at least 2/3 of 

the votes cast and of the votes represented at the general meeting and (ii) at 

least 2/3 of the shares cast in the A-share class represented at the general 

meeting. 

In Monberg & Thorsen A/S resolution of the merger requires that the proposal 

is adopted by a majority of (i) at least 2/3 of the votes cast and of the votes 

represented at the general meeting and (ii) at least 2/3 of the shares cast in each 

of the A-share and B-share classes represented at the general meeting. 

In addition, the quorum requirement set out in the articles of each of Højgaard 

Holding A/S and Monberg & Thorsen A/S needs to be fulfilled. 

Expected timetable of principal events:  

Publication of joint merger plan and merger statement 5 March 2019 

Publication of extended stock exchange announcement  

regarding the merger 7 March 2019 
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Notice convening the annual general meetings of Højgaard  

Holding A/S and Monberg & Thorsen A/S 7 March 2019 

General meetings in Højgaard Holding A/S and Monberg &  

Thorsen A/S 5 April 2019 

Registration of the merger with the Danish Business Authority 5 April 2019 

Last day of trading in B-shares in Monberg & Thorsen A/S 5 April 2019 

Last day of trading in existing shares in Højgaard Holding A/S 

in two share classes 5 April 2019 

First day of trading and official listing of shares in  

MT Højgaard Holding A/S on Nasdaq Copenhagen A/S  

in one share class, including the New Shares 8 April 2019 

The above timetable is subject to change. Any changes will be announced via 

Nasdaq Copenhagen A/S. 

Contact:  

Head of communications Ann-Louise Elkjær, +45 2033 8693, ale@mth.dk 

Attachments (in Danish): 

Joint merger plan and merger statement 

Merger accounts, including opening balance as of 1 January 2019 

Expert statement on the joint merger plan and merger statement 

Statement on creditors' position 

Højgaard Holding A/S, full agenda proposals  

Articles of association upon completion of the merger 
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Yours faithfully, 

Højgaard Holding A/S 

 

 

Anders Heine Jensen 

CEO 
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Fælles fusionsplan og fusionsredegørelse 

 

For fusionen mellem  

 

Højgaard Holding A/S 

CVR-nr.: 16888419 

Knud Højgaards Vej 7 

2860 Søborg 

("Højgaard Holding") 

 

og 

 

Monberg & Thorsen A/S 

CVR-nr.: 12617917 

c/o Albjerg Statsautoriseret Revisionspartnere 

Ringager 4 C, 2 th. 

2605 Brøndby 

("Monberg & Thorsen") 

 

Denne fælles fusionsplan og fusionsredegørelse er udarbejdet af de fusionerende sel-

skabers bestyrelser i forening med henblik på at gennemføre en fusion mellem Høj-

gaard Holding og Monberg & Thorsen i henhold til selskabslovens kapital 15. 

Ved fusionen vil Monberg & Thorsen blive opløst uden likvidation ved overdragelse 

af samtlige af Monberg & Thorsens aktiver og forpligtelser som helhed til Højgaard 

Holding, og der opstår således ikke et nyt selskab i forbindelse med fusionen.   

1. Baggrund for fusionen  

I 2001 indgik Højgaard Holding og Monberg & Thorsen en aftale om sammen-

lægning af deres datterselskaber i entreprenørbranchen, hvilket førte til etab-

leringen af MT Højgaard A/S. Siden sammenlægningen i 2001 har Højgaard 

Holding ejet 54 % af aktiekapitalen i MT Højgaard A/S og Monberg & Thorsen 

de øvrige 46 %. Aktiekapitalen er ikke klasseopdelt, og stemmeandelene i MT 

Højgaard A/S er derfor fordelt på samme måde.  

Bestyrelserne har vurderet, at den nuværende ejerstruktur med to selvstæn-

dige børsnoterede selskaber som ejere er uhensigtsmæssig. Formålet med fusi-

onen er at få en mere enkel og transparent ejerstruktur for MT Højgaard A/S. 

2. Selskabernes navne og binavne 

Som følge af fusionen, foreslås det at ændre Højgaard Holdings navn til MT 

Højgaard Holding A/S. 

Højgaard Holding har ikke binavne. Monberg & Thorsen har følgende bi-

navne: 
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 Alfred Benzon A/S 

 Monberg & Thorsen Holding A/S 

Højgaard Holding skal i forbindelse med fusionen ikke optage Monberg & 

Thorsens binavne, men vil optage nedenstående binavne: 

 Højgaard Holding A/S 

 Monberg & Thorsen A/S 

3. Selskabernes hjemsted 

Højgaard Holding har hjemsted i Gladsaxe Kommune og Monberg & Thorsen 

har hjemsted i Brøndby Kommune. Efter fusionens gennemførelse skal Høj-

gaard Holding have hjemsted i Gladsaxe Kommune. 

4. Vederlaget for aktierne i Monberg & Thorsen 

Højgaard Holdings vederlag til kapitalejerne i Monberg & Thorsen for alle ak-

tiver og passiver i Monberg & Thorsen udgør samlet nominelt DKK 71.641.040 

nye aktier i Højgaard Holding (”Nye Aktier”), hver med nominel værdi på 

DKK 20 (hver aktie en ”Ny Aktie”), der udstedes ved gennemførslen af den 

under pkt. 5 nedenfor nævnte kapitalforhøjelse i Højgaard Holding. Nye Ak-

tier udstedes i forholdet 1:1, således at besiddelse af én aktie i Monberg & Thor-

sen (uanset aktieklasse) giver aktionærerne i Monberg & Thorsen (”Modta-

gende Aktionærer”) ret til at modtage én Ny Aktie i Højgaard Holding.  

Monberg & Thorsen ejer en beholdning på nominelt DKK 58.960 egne B-aktier. 

Der ydes ikke vederlag for Monberg & Thorsens beholdning af egne aktier og 

disse annulleres således i forbindelse med fusionen. 

I forbindelse med Fusionen vil alle eksisterende aktier i Højgaard Holding (de 

”Eksisterende Aktier”), som besiddes af Højgaard Holdings eksisterende ak-

tionærer (de ”Eksisterende Aktionærer”) blive sammenlagt i én aktieklasse, 

som også vil omfatte de Nye Aktier, og hvor ingen aktier er tillagt særlige ret-

tigheder. Efter gennemførelsen af fusionen vil alle aktier udstedt i Højgaard 

Holding have de samme rettigheder, idet der således hverken vil være for-

skelle i stemmeret eller udbytteret.  

De Eksisterende Aktier vil fortsat være optaget til handel på Nasdaq Copenha-

gen A/S (”Nasdaq Copenhagen”) efter fusionen. De Nye Aktier vil med forbe-

hold for godkendelse fra Nasdaq Copenhagen blive optaget til handel og offi-

ciel notering på Nasdaq Copenhagen. Monberg & Thorsens aktier annulleres i 

forbindelse med fusionen og slettes derfor fra Nasdaq Copenhagen. Nærmere 

oplysninger om den forventede tidsplan for handel med de nye aktier i Høj-

gaard Holding, samt for ophør af handel med B-aktierne i Monberg & Thorsen 

fremgår af den udvidede selskabsmeddelelse, der er omtalt nedenfor. 
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Der er ikke pligt til at udarbejde og offentliggøre et prospekt ved henholdsvis 

udbud og optagelse til handel af aktier, der udbydes, tildeles eller skal tildeles 

i forbindelse med en fusion, såfremt der tilvejebringes et dokument, der inde-

holder oplysninger, som indholdsmæssigt svarer til et prospekts. Der udarbej-

des derfor ikke prospekt som led i optagelsen til handel af de Nye Aktier. I 

stedet vil der blive offentliggjort en udvidet selskabsmeddelelse, der supplerer 

de i selskabsloven omtalte selskabsretlige dokumenter. Den udvidede sel-

skabsmeddelelse vil være tilgængelig på hvert af de fusionerende selskabers 

hjemmeside, når den offentliggøres.  

5. Redegørelse for vederlagets fastsættelse 

Som nævnt under pkt. 4, vil vederlaget for de Modtagende Aktionærer bestå 

af de Nye Aktier på nominelt i alt DKK 71.641.040. Denne vederlæggelse med-

fører, at aktiekapitalen i Højgaard Holding forhøjes fra de nuværende 

84.100.340 kr. til 155.741.380 kr. Efter kapitalforhøjelsen vil de Eksisterende Ak-

tionærer eje nominelt DKK 84.100.340. svarende til 54% og de Modtagende Ak-

tionærer eje nominelt DKK 71.641.040 svarende til 46% af aktiekapitalen.  

Fusionsvederlaget er fastsat af bestyrelserne for Monberg & Thorsen og for 

Højgaard Holding, der efter en samlet vurdering af værdien af aktiver og pas-

siver i Monberg & Thorsen sammenholdt med værdien af aktiver og passiver 

i Højgaard Holding har konkluderet, at bytteforholdet og dermed fordelingen 

af ejerskab til aktiekapitalen i Højgaard Holding i forholdet 54/46 (efter fusio-

nens gennemførelse) udtrykker værdiforholdet mellem selskaberne. 

Som følge af en før fusionens gennemførelse foretaget forenkling af balancerne 

i begge de fusionerende selskaber, har der ikke været særlige vanskeligheder i 

forbindelse med fastsættelse af vederlaget. 

6. Aktieombytning 

Ombytningen af aktierne i forbindelse med fusionen, vil ske når fusionen er 

registreret af Erhvervsstyrelsen. De Nye Aktier vil blive registreret i VP Secu-

rities A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S. I forbindelse med vedta-

gelsen af fusionen vil de Eksisterende Aktier blive lagt sammen i en klasse, 

hvor ingen aktier er tillagt særlige rettigheder og de Nye Aktier udstedes såle-

des også uden særlige rettigheder i forhold til de Eksisterende Aktier. Ved fu-

sionens gennemførelse vil de Nye Aktier med forbehold for godkendelse fra 

Nasdaq Copenhagen blive optaget til handel på Nasdaq Copenhagen og regi-

streret i ISIN kode DK 0010255975. Aktionærerne i Monberg & Thorsen vil få 

særskilt besked, når fusionen er registreret og aktieombytningen gennemføres. 

7. Udbytteret 

De Nye Aktier giver ejerne ret til at modtage udbytte i Højgaard Holding fra 

og med regnskabsåret 2019.  
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8. Særlige rettigheder i Monberg & Thorsen 

Selskabskapitalen i Monberg & Thorsen er opdelt i en A- og en B-klasse, hvoraf 

B-klassen er noteret på Nasdaq Copenhagen. Hver A-aktie á DKK 20 har 10 

stemmer og hver B-aktie á DKK 20 har én stemme.  

B-aktierne i Monberg & Thorsen er tillagt en forlods udbytteret, således at B-

aktionærerne udbetales et forlods udbytte på indtil 5%. Den forlods ret til ud-

bytte er kumulativ, dog således at kumulativt udbytte højst kan betales for i alt 

3 år forud for det år, hvori det kumulative udbytte vedtages, og at regnskabsår, 

der ligger forud for et regnskabsår, i hvilket kumulativt udbytte for 3 foregå-

ende år er vedtaget, ikke medregnes ved senere kumulativt udbytte. 

Ingen af de anførte præferencerettigheder i Monberg & Thorsen vil blive op-

retholdt efter fusionen. Således vil stemmefordelen knyttet til A-kapitalen, 

henholdsvis den forlods udbytteret for B-aktierne, i Monberg & Thorsen bort-

falde.  

Udover ovenstående findes der ingen kreditorer eller øvrige personer med 

gældsbreve, der bærer særlige rettigheder i Monberg & Thorsen. Der foretages 

derfor ingen foranstaltninger til fordel for aktionærerne i Monberg & Thorsen, 

kreditorer eller øvrige personer. 

9. Tidspunktet for fusionen og regnskabsmæssig virkning 

Retsvirkninger af fusionen indtræder, når betingelserne i selskabslovens § 250 

er opfyldt. Herved vil Monberg & Thorsen anses for opløst uden likvidation 

ved overdragelse af samtlige dets aktiver og forpligtelser til Højgaard Holding. 

Regnskabsmæssigt skal fusionen ske med tilbagevirkende kraft til den 1. ja-

nuar 2019, og Monberg & Thorsens rettigheder og forpligtelser vil således 

regnskabsmæssigt anses for overgået til Højgaard Holding på denne dato. Fu-

sionsregnskab med åbningsbalance pr. 1. januar 2019 vedlægges som Bilag A. 

10. Særlige fordele til ledelsesmedlemmer 

Der gives ikke i forbindelse med fusionen medlemmerne af ledelsen i Monberg 

& Thorsen eller Højgaard Holding særlige fordele. 

Ingen medlemmer af de fusionerende selskabers bestyrelser er berettiget til no-

gen form for godtgørelse ved eventuel fratrædelse i forbindelse med fusionen. 

De fusionerende selskaber har ikke, og vil heller ikke ved fusionens gennem-

førelse, afsætte midler eller foretage hensættelser til pensionsydelser, fratræ-

delsesordninger eller lignende for medlemmer af de respektive bestyrelser og 

er ikke forpligtet hertil. 
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11. Mellembalance 

Der er ikke udarbejdet mellembalancer for Monberg & Thorsen og Højgaard 

Holding, idet denne fælles fusionsplan og fusionsredegørelse underskrives 

mindre end 6 måneder efter udløbet af det regnskabsår, som er omfattet af den 

seneste årsrapport for Monberg & Thorsen såvel som for Højgaard Holding. 

12. Vurderingsmandsudtalelse om den fælles fusionsplan og fusionsredegø-

relse 

Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab har udarbejdet en skriftlig 

udtalelse om fusionsplanen, herunder om, hvorvidt vederlaget for kapitalan-

delene i Monberg & Thorsen er rimeligt og sagligt begrundet, jf. selskabslovens 

§ 241. 

Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab har erklæret, at vederlaget 

for kapitalandelene i Monberg & Thorsen er rimeligt og sagligt begrundet. 

Vurderingsmandsudtalelsen er vedlagt som Bilag B. 

13. Kreditorerklæring 

Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab har udarbejdet en vurde-

ringsmandserklæring om, hvorvidt kreditorerne i henholdsvis Monberg & 

Thorsen og Højgaard Holding må antages at være tilstrækkelig sikrede efter 

fusionen, jf. selskabslovens § 242.  

Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab har erklæret, at kredito-

rerne må antages at være tilstrækkeligt sikrede efter fusionen. Erklæringen er 

vedlagt som Bilag C. 

14. Ændringer i bestyrelsen i Højgaard Holding 

Som en del af fusionen vil der på den vedtagende generalforsamling i Højgaard 

Holding blive stillet forslag om, at bestyrelsen efter fusionen består af følgende 

medlemmer svarende til den bestyrelse, der vælges i MT Højgaard A/S: 

 Carsten Dilling (formand) 

 Anders Lindberg 

 Pernille Fabricius 

 Christine Thorsen 

 Ole Røsdahl 

 

15. Skattemæssige forhold 

Fusionen har ingen skattemæssige konsekvenser for Højgaard Holding og 

Monberg & Thorsen, da fusionen gennemføres i overensstemmelse med fusi-

onsskattelovens bestemmelser og dermed sker med fuld skattemæssig succes-

sion. Aktiviteterne, aktiverne og forpligtelserne der ved fusionen overdrages 

fra Monberg & Thorsen til Højgaard Holding vil således i dansk skattemæssig 

henseende blive anset for at være erhvervet af Højgaard Holding på de tids-
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punkter, hvor de pågældende aktiviteter, aktiver og forpligtelser blev erhver-

vet af Monberg & Thorsen, og til den anskaffelsessum, der er betalt af Monberg 

& Thorsen, og enhver skattemæssig afskrivning mv., der er foretaget af Mon-

berg & Thorsen, vil blive anset for at være foretaget af Højgaard Holding. 

Ved fusionen modtager de Modtagende Aktionærer én Ny Aktie i Højgaard 

Holding for hver aktie (uanset aktieklasse) de besidder i Monberg & Thorsen. 

Herved ophæves således de forskellige rettigheder, der forud for fusionen er 

tillagt A- og B-aktierne i Monberg & Thorsen, omfattende i) den forlods udbyt-

teret på de børsnoterede B-aktier, ii) opdelingen af Monberg & Thorsens aktier 

i unoterede A-aktier og noterede B-aktier og iii) tilbudspligten, der påhviler 

Monberg & Thorsens unoterede A-aktier. Det er forventningen, at disse æn-

dringer ikke har skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i Monberg & 

Thorsen. Med henblik på at få fuld sikkerhed herfor er der indsendt anmod-

ning om bindende svar til Skattestyrelsen med anmodning om at opnå Skatte-

styrelsens bekræftelse af dette. 

I forbindelse med fusionen vil Højgaard Holdings aktieklasser tilsvarende 

blive ophævet. Det er ikke forventningen, at denne sammenlægning vil have 

skattemæssige konsekvenser for de Eksisterende Aktionærer. Dette er også 

søgt endeligt bekræftet i den anmodning om bindende svar, der er indsendt til 

Skattestyrelsen.  

Pr. datoen for denne fælles fusionsplan og fusionsredegørelse er Skattestyrel-

sens svar ikke modtaget. Når Skattestyrelsens svar foreligger, vil Højgaard 

Holding og Monberg & Thorsen offentliggøre konklusionerne i en selskabs-

meddelelse.  

16. Vedtagelse 

Beslutning om fusionens gennemførelse vil blive forelagt for den ordinære 

generalforsamling i henholdsvis Højgaard Holding og Monberg & Thorsen 

den 5. april 2019. 

Vedtagelse af fusionen i Højgaard Holding vil desuden indebære en række 

vedtægtsændringer, der ligeledes forelægges for Højgaard Holdings aktionæ-

rer på den ordinære generalforsamling den 5. april 2019. De fuldstændige for-

slag vedlægges som Bilag D og forslaget til vedtægter, som de vil se ud efter 

vedtagelsen, vedlægges som Bilag E. 
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Bilag 

Bilag A: Fusionsregnskab med åbningsbalance 

Bilag B. Vurderingsmandsudtalelse 

Bilag C: Kreditorerklæring 

Bilag D: Højgaard Holding A/S, fuldstændige dagsordensforslag 

Bilag E: Vedtægter efter vedtagelse af fusionen 

 

***** 

(Separat underskriftsside følger) 
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Underskriftsside til fælles fusionsplan og fusionsredegørelse 

 

Bestyrelsen for Højgaard Holding A/S: 

Dato: 5. marts 2019 

 

 

 

  

Søren Bjerre-Nielsen, formand  Carsten Dilling, næstformand 

 

 

 

 

Pernille Fabricius  

 

 

Bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S: 

Dato: 5. marts 2019 

 

 

  

  

Henriette Holmgreen Thorsen, formand  Anders Heine Jensen 

 

 

 

 

Christine Thorsen  

 

 

https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=person&id=4000711569&language=da
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=person&id=4004067931&language=da
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=person&id=4000072266&language=da
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=person&id=4004121223&language=da
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=person&id=4004115535&language=da
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=person&id=4000584678&language=da
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Ledelsespåtegning
Fusionsregnskabet for fusionen pr. 1. januar 2019 mellem Højgaard Holding A/S som det fortsættende
selskab og Monberg & Thorsen A/S som det ophørende selskab er udarbejdet med udgangspunkt i den af
bestyrelserne underskrevne fusionsplan.

Grundlaget for fusionsregnskabet er beskrevet i anvendt regnskabspraksis, der er opsummeret i note 1
til åbningsbalancen for det fortsættende selskab.

Fusionsregnskabet indeholder os bekendt alle de oplysninger, der er nødvendige til bedømmelse af den
finansielle stilling pr. 1. januar 2019.

Det er vores opfattelse, at fusionsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i
International Financial Reporting Standards som godkendt af EU for indregning og måling af aktiver og
forpligtelser, samt årsregnskabslovens særlige bestemmelser for aflæggelse af fusionsregnskaber.

Højgaard Holding A/S
Søborg, den

Søren Bjerre-Nielsen
formand

Carsten Dilling Pernille Fabricius

Monberg & Thorsen A/S
Brøndby, den

Henriette H. Thorsen
formand

Anders Heine Jensen Christine Thorsen
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Den uafhængige revisors erklæring

Til kapitalejerne i Højgaard Holding A/S og Monberg & Thorsen A/S

Konklusion

Vi har revideret fusionsregnskabet pr. 1. januar 2019 for Højgaard Holding A/S, der omfatter fusionsba-
lance, forklaringer til regulering som følge af fusionen og åbningsbalance for Højgaard Holding A/S med
tilhørende noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Fusionsregnskabet udarbejdes i overensstem-
melse med bestemmelserne for indregning og måling af aktiver og forpligtelser, som beskrevet på si-
derne 10-12 i anvendt regnskabspraksis, samt årsregnskabslovens særlige bestemmelser for aflæggelse
af fusionsregnskaber.

Det er vores opfattelse, at fusionsregnskabet pr. 1. januar 2019 for Højgaard Holding A/S i alle væsent-
lige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne for indregning og måling af ak-
tiver og forpligtelser, som beskrevet på siderne 10-12 i anvendt regnskabspraksis, samt årsregnskabslo-
vens særlige bestemmelser for aflæggelse af fusionsregnskaber.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderli-
gere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskre-
vet i revisorerklæringens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af fusionsregnskabet". Det er vores op-
fattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Uafhængighed

Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IES-
BA's etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige
etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav.

Fremhævelse af forhold i regnskabet

Vi henleder opmærksomheden på note 1 til åbningsbalancen for det fortsættende selskab, hvor anvendt
regnskabspraksis beskrives. Fusionsregnskabet er udarbejdet i forbindelse med den af bestyrelsen be-
handlede og godkendte fusionsplan om fusionen af selskaberne med regnskabsmæssig virkning pr. 1.
januar 2019. Som følge heraf kan fusionsregnskabet være uegnet til andet formål.

Dette forhold har ikke medført modifikation til vores konklusion.

Ledelsens ansvar for fusionsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af fusionsregnskabet i overensstemmelse med bestemmelserne
for indregning og måling af aktiver og forpligtelser, som beskrevet på siderne 10-12 i anvendt regn-
skabspraksis, samt årsregnskabslovens særlige bestemmelser for aflæggelse af fusionsregnskaber. Le-
delsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udar-
bejde et fusionsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af fusionsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fort-
sætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde
fusionsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til
hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.
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Den uafhængige revisors erklæring

Revisors ansvar for revisionen af fusionsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om fusionsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejl-
information, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisorerklæring med en
konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revi-
sion, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav,
der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformatio-
ner kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelig-
hed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regn-
skabsbrugerne træffer på grundlag af fusionsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel
skepsis under revisionen. Herudover:

► ·Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i fusionsregnskabet, uanset om
denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse
risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores kon-
klusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere
end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgel-
ser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

► ·Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisi-
onshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en kon-
klusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.

► ·Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de
regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

► ·Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af fusionsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet
om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig
usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets
evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores
revisorerklæring gøre opmærksom på oplysninger herom i fusionsregnskabet eller, hvis sådanne
oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusion er baseret på det
revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisorerklæring. Fremtidige begivenheder
eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften. ·

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering
af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i
intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

København, den
ERNST & YOUNG
Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28

Torben Bender
statsaut. revisor
MNE-nr.: mne21332

Thomas Bruun Kofoed
statsaut. revisor
MNE-nr.: mne28677
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Fusionsregnskab

Fusionsbalance pr. 1. januar 2019

Mio. kr.
Højgaard

Holding A/S
Monberg &

Thorsen A/S
For-

klaring Reguleringer

Fusions-
balance pr.

1/1

AKTIVER
Langfristede aktiver
Andre langfristede aktiver
Kapitalandele i dattervirksomhed 2 482,0 482,0
Kapitalandele i fællesledet virksomhed 206,9 176,2 1 -383,1 0,0
Andre værdipapirer og kapitalandele 0,0 0,1 0,0 0,1

206,9 176,3 98,9 482,1

Langfristede aktiver i alt 206,9 176,3 98,9 482,1

Kortfristede aktiver
Tilgodehavender
Tilgodehavender hos tilknyttede virksom-

heder 9,7 0,0 0,0 9,7
Selskabsskat 0,3 0,0 0,0 0,3
Andre tilgodehavender 0,3 0,0 0,0 0,3

10,3 0,0 0,0 10,3

Likvide beholdninger 1,4 1,7 0,0 3,11,7
Kortfristede aktiver i alt 11,7 1,7 0,0 13,4

AKTIVER I ALT 218,6 178,0 98,9 495,5
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Fusionsregnskab

Fusionsbalance pr. 1. januar 2019

Mio. kr.
Højgaard

Holding A/S
Monberg &

Thorsen A/S
For-

klaring Reguleringer

Fusions-
balance pr.

1/1

PASSIVER
Egenkapital
Aktiekapital 84,1 71,7 4 -0,1 155,7
Overført resultat 106,3 97,3 5 106,3 309,9

Egenkapital i alt 190,4 169,0 106,2 465,6

Langfristede forpligtelser
Gæld til tilknyttede virksomheder 27,0 0,0 6 -9,7 17,3

Langfristede forpligtelser i alt 27,0 0,0 -9,7 17,3

Kortfristede forpligtelser
Leverandørgæld 0,4 3,0 0,0 3,4
Bankgæld 0,0 2,9 0,0 2,9
Gæld til tilknyttede virksomheder 0,0 1,0 0,0 1,0
Selskabsskat 0,0 0,0 7 2,1 2,1
Anden gæld 0,8 2,1 3 0,3 3,2

1,2 9,0 2,4 12,6

Forpligtelser i alt 28,2 9,0 -7,3 29,9

PASSIVER I ALT 218,6 178,0 98,9 495,5
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Fusionsregnskab

Forklaringer til reguleringer som følge af fusionen

Mio. kr.

1) Højgaard Holding A/S og Monberg & Thorsen A/S ejede før fusionen 54% hen-
holdsvis 46% af aktierne i MT Højgaard A/S og præsenterede aktierne som ka-
pitalandele i fællesledet virksomhed i henhold til indgået aktionæroverens-
komst. Efter fusionen ejer Højgaard Holding A/S 100% af aktierne i MT Høj-
gaaard A/S og præsenterer aktierne som kapitalandele i dattervirksomhed. -383,1

2) Det fusionerede selskabs kapitalandele i dattervirksomhed bliver påvirket af føl-
gende:

Højgaard Holding A/S og Monberg & Thorsen A/S ejede før fusionen 54% hen-
holdsvis 46% af aktierne i MT Højgaard A/S og præsenterede aktierne som ka-
pitalandele i fællesledet virksomhed i henhold til indgået aktionæroverens-
komst. Efter fusionen ejer Højgaard Holding A/S 100% af aktierne i MT Høj-
gaaard A/S og præsenterer aktierne som kapitalandele i dattervirksomhed.

Opskrivning af Højgaard Holding A/S’ aktier i MT Højgaard A/S til skønnet dags-
værdi i forbindelse med step-vis akkvisition af MT Højgaard A/S

Opskrivning af Monberg & Thorsen A/S’ aktier i MT Højgaard A/S til skønnet dags-
værdi

383,1

53,4

45,5

482,0

3) Korrektion for skyldige omkostninger i Monberg & Thorsen A/S 0,3

4) Nedskrivning af Monberg & Thorsen A/S’ aktiekapital til 0 og udstedelse af
3.582.052 stk. aktier i Højgaard Holding A/S til Monberg & Thorsen A/S’ kapi-
talejere

-0,1

5) Det fusionerede selskabs frie reserver bliver påvirket af følgende:
Opskrivning af Højgaard Holding A/S’ aktier i MT Højgaard A/S til skønnet dags-

værdi i forbindelse med step-vis akkvisition af MT Højgaard A/S 53,4
Opskrivning af Monberg & Thorsen A/S’ aktier i MT Højgaard A/S til skønnet dags-

værdi 45,5
Korrektion for skyldige omkostninger i Monberg & Thorsen A/S -0,3
Nedskrivning af Monberg & Thorsen A/S’ aktiekapital til 0 og udstedelse af

3.582.052 stk. aktier i Højgaard Holding A/S til Monberg & Thorsen A/S’ kapi-
talejere 0,1

Gældseftergivelse fra Knud Højgaards Fond, efter-skat effekt 7,6

106,3

6) Gældseftergivelse fra Knud Højgaards Fond, nominelt beløb -9,7

7) Gældseftergivelse fra Knud Højgaards Fond, skatteeffekt 2,1
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Fusionsregnskab

Åbningsbalance pr. 1. januar 2019 for Højgaard Holding A/S

Note Mio. kr.

AKTIVER
Langfristede aktiver
Andre langfristede aktiver

2 Kapitalandele i dattervirksomhed 482,0
Andre værdipapirer og kapitalandele 0,1

482,1

Langfristede aktiver i alt 482,1

Kortfristede aktiver
3 Tilgodehavender

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 9,7
Selskabsskat 0,3
Andre tilgodehavender 0,3

10,3

Likvide beholdninger 3,1

Omsætningsaktiver i alt 13,4

AKTIVER I ALT 495,5
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Fusionsregnskab

Åbningsbalance pr. 1, januar 2019 for Højgaard Holding A/S

Note Mio. kr.

PASSIVER
4 Egenkapital

Aktiekapital 155,9
Overført resultat 309,9

Egenkapital i alt 465,6

Langfristede forpligtelser
Gæld til tilknyttede virksomheder 17,3

Langfristede forpligtelser i alt 17,3

Kortfristede forpligtelser
Leverandørgæld 3,4
Bankgæld 2,9
Gæld til tilknyttede virksomheder 1,0
Selskabsskat 2,1
Anden gæld 3,2

12,6

Gældsforpligtelser i alt 29,9

PASSIVER I ALT 495,5

1 Anvendt regnskabspraksis
5 Eventualforpligtelser
6 Sikkerhedsstillelser
7 Nærtstående parter
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Fusionsregnskab

Noter til åbningsbalancen pr. 1. januar 2019 for Højgaard Holding A/S

1 Anvendt regnskabspraksis

Fusionsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens specifikke bestemmelser for
udarbejdelse af fusionsregnskaber, med udgangspunkt i de reviderede årsrapporter for 2018 for Høj-
gaard Holding A/S og Monberg & Thorsen A/S. Årsrapporterne er reviderede og forsynet med en revisi-
onspåtegning uden forbehold og supplerende oplysninger. Fusionsregnskabet danner grundlag for kapi-
talejernes stillingtagen til fusionen.

Aktiver og forpligtelser indregnes og måles i fusionsregnskabet i overensstemmelse med indregnings-
og målingskriterier i International Financial Reporting Standards som godkendt af EU.

Fusionsregnskabet

Fusionsregnskabet indeholder en fusionsbalance og en åbningsbalance med tilhørende noter for det
fortsættende selskab pr. 1. januar 2019. Fusionsbalancen udviser aktiver og passiver i hvert af de fusio-
nerende selskaber og de reguleringer, som fører frem til den endelige fusionsbalance. Åbningsbalancen
er identisk med den endelige fusionsbalance i fusionsregnskabet. Fusionsregnskabet omfatter kun mo-
derselskabsregnskaberne for de fusionerende virksomheder.

Fusionen vil regnskabsmæssigt i Højgaard Holding A/S blive behandlet efter overtagelsesmetoden, hvor-
efter den juridisk ophørende virksomheds identificerede aktiver og forpligtelser måles til dagsværdi. Der
tages hensyn til skatteeffekten af de foretagne omvurderinger.

Det regnskabsmæssige overtagelsestidspunkt efter overtagelsesmetoden vil være datoen for den ende-
lige vedtagelse af fusionen. Dette planlægges at ske på generalforsamlingerne i Højgaard Holding A/S
og Monberg & Thorsen A/S den 5. april 2019 og er således endnu ikke sket.

I fusionsregnskabet er derfor til dette specifikke formål anvendt overtagelsesmetoden som om den blev
anvendt pr. 1. januar 2019. Dette vil således afvige fra års- og koncernregnskabet for Højgaard Holding
A/S for 2019, hvor overtagelsesmetoden anvendes pr. overtagelsestidspunktet (forventeligt den 5 april
2019).

Pr. overtagelsestidspunktet vil Højgaard Holding A/S opnå fuld kontrol over MT Højgaard A/S. Købsve-
derlaget for MT Højgaard A/S vil blive opgjort pr. overtagelsestidspunktet som dagsværdien af aktierne i
MT Højgaard, der ventes at blive opgjort som den implicitte dagsværdi ud fra børskursen på de fusione-
rende selskaber korrigeret for andre nettoaktiver i Højgaard Holding og Monberg & Thorsen. Denne til-
gang er tilsvarende anvendt i fusionsregnskabet, idet opgørelsen af dagsværdien for MT Højgaard A/S
imidlertid er sket pr. 1. januar 2019.

Aktierne i MT Højgaard A/S er forud for fusionen i såvel Monberg & Thorsen A/S som Højgaard Holding
A/S klassificeret som kapitalandele i fællesledede virksomheder, der måles efter den indre værdis me-
tode. I forbindelse med fusionen, hvor der opnås kontrol over MT Højgaard A/S vil købet efter overtagel-
sesmetoden i Højgaard Holding A/S blive behandlet som en såkaldt stepvis akkvisition. Det medfører, at
der vil blive indregnet en kursregulering opgjort som forskellen på overtagelsestidspunktet mellem dags-
værdien af den eksisterende beholdning af aktier på 54% i MT Højgaard A/S og den regnskabsmæssige
værdi på dette tidspunkt opgjort efter indre værdis metode. Denne tilgang er tilsvarende foretaget i fusi-
onsregnskabet, idet opgørelsen af konsekvensen af stepvis akkvisition imidlertid er sket pr. 1. januar
2019.

Det samlede købsvederlag for MT Højgaard A/S pr. overtagelsestidspunktet vil bestå af dagsværdien af
de overtagne aktier fra Monberg & Thorsen A/S samt dagsværdien af den eksisterende aktier ejet af Høj-
gaard Holding A/S.
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Fusionsregnskab

Noter til åbningsbalancen pr. 1. januar 2019 for Højgaard Holding A/S

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Den anvendte regnskabspraksis for fusionsregnskabet er identisk med den anvendte regnskabspraksis i
Højgaard Holding A/S forud for fusionen, bortset fra at selskabet har implementeret den nye leasing-
standard IFRS 16 ved anvendelse af den modificerede retrospektive overgangsmetode.

I forhold til tidligere har koncernen nu med få undtagelser indregnet alle leasingaftaler, herunder opera-
tionelle leasingaftaler, i balancen. Det betyder, at der indregnes en leasingforpligtelse målt til nutids-
værdien af de fremtidige leasingbetalinger og et tilsvarende leasingaktiv. Leasede aktiver afskrives over
leasingperioden, og leasingydelser allokeres mellem afdrag på leasingforpligtelsen og renteomkostnin-
ger. Den anvendte leasingperiode for koncernens leasingaftaler er den uopsigelige periode eller den for-
ventede periode på tidspunktet for indgåelse af leasingkontrakten.

Implementering af IFRS 16 har ikke haft en væsentlig påvirkning på aktiver i alt pr. 1. januar 2019.

Den anvendte regnskabspraksis er i hovedtræk som følger:

Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selska-
bet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå sel-
skabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forplig-
telser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en kon-
stant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af
eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris
og nominelt beløb.

Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden fusionsregn-
skabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Omregning af fremmed valuta

Den enkelte forretningsenheds funktionelle valuta fastsættes som den primære valuta på det marked,
som forretningsenheden opererer på. Den funktionelle valuta er danske kroner.

Transaktioner i alle andre valutaer end den funktionelle valuta er transaktioner i fremmed valuta, som
omregnes til den funktionelle valuta med anvendelse af transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender og
gæld i fremmed valuta omregnes med anvendelse af balancedagens kurser. Valutakursdifferencer, der
opstår mellem henholdsvis transaktionsdagens eller balancedagens kurs og kursen på betalingsdagen,
indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

Kapitalandele i dattervirksomheder

Dattervirksomheder defineres som virksomheder, hvori Højgaard Holding A/S direkte eller indirekte be-
sidder mere end 50 % af stemmerettighederne eller på anden måde har bestemmende indflydelse.

Kapitalandele i dattervirksomheder måles efter den indre værdis metode.

Kapitalandele i dattervirksomheder måles til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes indre værdi
opgjort efter Højgaard Holding A/S' regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede koncernin-
terne avancer og tab og med tillæg eller fradrag af resterende positiv eller negativ goodwill opgjort efter
overtagelsesmetoden.
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Fusionsregnskab

Noter til åbningsbalancen pr. 1. januar 2019 for Højgaard Holding A/S

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Kapitalandele i dattervirksomheder med regnskabsmæssig negativ indre værdi måles til 0 kr., og et
eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives i det omfang, tilgodehavendet er uerholde-
ligt. I det omfang Højgaard Holding A/S efter fusionen har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække
en underbalance, der overstiger tilgodehavendet, indregnes det resterende beløb under hensatte for-
pligtelser.

Nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder vises som reserve for nettoopskrivning efter den
indre værdis metode i egenkapitalen i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger kostprisen.
Udbytter fra dattervirksomheder, der forventes vedtaget inden godkendelsen af fusionsregnskabet, bin-
des ikke på opskrivningsreserven.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab efter
en individuel vurdering af tilgodehavender.

Egenkapital

Udbytte

Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på den ordinære general-
forsamling (deklareringstidspunktet). Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt
post under egenkapitalen.

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af
årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalte acontoskatter mv.

Udskudte skatteforpligtelser og udskudte skatteaktiver måles efter den balanceorienterede gældsme-
tode og omfatter samtlige midlertidige forskelle mellem regnskabs- og skattemæssige værdier af aktiver
og forpligtelser. Ved opgørelsen tages udgangspunkt i den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis
afviklingen af forpligtelsen og de hertil svarede skatteregler.

Udskudte skatteaktiver, herunder værdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indreg-
nes med den værdi, hvortil de forventes at kunne realiseres.

Udskudt skat måles på grundlag de skatteregler og skattesatser, der ifølge lovgivningen er gældende,
når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ved forskydning i udskudt skat som følge af æn-
dringer i skattesatser indregnes virkningen i totalindkomsten for året.

Finansielle forpligtelser

Gæld til kreditinstitutter m.v., indregnes ved lånoptagelse til dagsværdi efter fradrag for afholdte trans-
aktionsomkostninger. De finansielle gældsforpligtelser måles i de efterfølgende perioder til amortiseret
kostpris, svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskel-
len mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden
gæld, måles til amortiseret kostpris.
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Fusionsregnskab

Noter til åbningsbalancen pr. 1. januar 2019 for Højgaard Holding A/S

2 Kapitalandele i dattervirksomhed

Mio. kr.

Kapital-
andele i

dattervirk-
somhed

Kostpris 0
Tilgang ved fusion 482,0

Regnskabsmæssig værdi 482,0

Navn Hjemsted

Stemme-
og

ejerandel

Dattervirksomhed
MT Højgaard A/S Søborg, Danmark 100 %

3 Tilgodehavender

Dagsværdien af tilgodehavender anses for at svare til den regnskabsmæssige værdi. Der er ingen tilgo-
dehavender, der forfalder til betaling mere end 1 år efter balancetidspunktet.

4 Egenkapital

Aktiekapitalen består efter fusionen af 7.787.069 aktier a nominelt 20 kr. Ingen aktier er tillagt særlige
rettigheder.

Egenkapitalen kan specificeres således:

Mio. kr. Aktiekapital
Overført
resultat I alt

Egenkapital 84,1 106,3 190,4
Tilgang af egenkapital fra Monberg & Thorsen A/S 71,7 97,3 169,0
Nedskrivning af aktiekapital i Monberg & Thorsen A/S -71,7 71,7 0,0
Udstedelse af nye aktier i Højgaard Holding A/S 71,6 -71,6 0,0
Opskrivning af Højgaard Holding A/S’ aktier i MT Høj-

gaard A/S i forbindelse med step-vis akkvisition 0,0 53,4 53,4
Indregning af merværdier i Monberg & Thorsen A/S 0,0 45,5 45,5
Gældseftergivelse fra Knud Højgaards Fond 0,0 7,6 7,6
Korrektion for skyldige omkostninger i Monberg &

Thorsen A/S 0,0 -0,3 -0,3

Egenkapital 155,7 309,9 465,6



Højgaard Holding A/S
Fusionsregnskab for fusionen pr. 1. januar 2019

14

Fusionsregnskab

Noter til åbningsbalancen pr. 1. januar 2019 for Højgaard Holding A/S

5 Eventualforpligtelser

I relation til salget af Dyrup A/S har Højgaard Holding A/S givet almindelige og sædvanlige garantier
overfor køber. Garantierne omfatter bl.a., at Dyrup A/S har drevet en i alle henseender lovlig virksom-
hed. Dvs. at Dyrup A/S har opfyldt alle love og regler f.eks. i relation til arbejdsforhold, konkurrenceret-
lige forhold, afgifts- og skatteforhold samt miljøforhold m.v. De væsentligste garantier omfattende
skatte- og miljøforhold har en løbetid på op til 7 år, dvs. til 5. januar 2019. Der er i balancen reserveret
1,7 mio.kr. til dækning af garantierne. Til sikkerhed for opfyldelse af disse garantier har Højgaard Hol-
ding A/S deponeret 0,2 mio. EUR af salgsprovenuet på en sikringskonto (escrow account) pr. 1. januar
2019.

Højgaard Holding A/S er sambeskattet med Højgaard Ejendomme A/S, som er administrationsselskab,
og hæfter ubegrænset og solidarisk med øvrige danske sambeskattede selskaber for danske selskabs-
skatter og kildeskatter.

6 Sikkerhedsstillelser

Af de likvide midler er der pr. 1. januar 2019 deponeret 0,2 mio. EUR på en escrow account i forbindelse
med salget af Dyrup A/S til dækning af de afgivne garantier og indeståelser, jf. note 5.

7 Nærtstående parter

Højgaard Holding A/S' nærtstående parter omfatter følgende:

Selskabet har følgende kapitalejere, der besidder mere end 5 % af stemmerettighederne, og derfor er
optaget i selskabets ejerbog i henhold til selskabslovens § 55:

Knud Højgaards Fond, Gentofte
Ejnar og Meta Thorsens Fond, Brøndby

Selskabets nærtstående parter omfatter herudover datterselskab, som omtalt i note 2, samt Højgaard
Holding A/S' bestyrelse, direktion og ledende medarbejdere samt disse personers relaterede familie-
medlemmer. Nærtstående parter omfatter endvidere virksomheder, hvor førnævnte personkreds har
væsentlige interesser.
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Den uafhængige revisors erklæring om fusionsplanen

Til Erhvervsstyrelsen og kapitalejerne i Højgaard Holding A/S, CVR-nr. 16888419, og Mon-
berg & Thorsen A/S, CVR-nr. 12617917

Indledning

I forbindelse med fusionen af Højgaard Holding A/S og Monberg & Thorsen A/S pr. 1. januar 2019 med
Højgaard Holding A/S som fortsættende selskab har de centrale ledelsesorganer i Højgaard Holding A/S
og Monberg & Thorsen A/S udpeget os som uvildige, sagkyndige vurderingsmænd efter selskabslovens
§ 37, stk. 1, med henblik på at udtale os om fusionsplanen, herunder hvorvidt vederlaget for kapitalan-
delene i det ophørende selskab er rimeligt og sagligt begrundet, jf. selskabslovens § 241, stk. 4.

Ved "rimeligt og sagligt begrundet" forstås i denne erklæringsopgave, at kapitalandelene i det ophø-
rende selskab Monberg & Thorsen A/S er værdiansat ved anvendelse af anerkendte værdiansættelses-
metoder.

Vores konklusion i erklæringen udtrykkes med høj grad af sikkerhed.

Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for at opfylde kravet i selskabslovens § 241 og kan
ikke anvendes til andre formål.

Fusionsplanen

De centrale ledelsesorganer i Højgaard Holding A/S og Monberg & Thorsen A/S har i henhold til sel-
skabslovens § 237 udarbejdet en fusionsplan om fusion af selskaberne Højgaard Holding A/S og Mon-
berg & Thorsen A/S med Højgaard Holding A/S som det fortsættende selskab.

Ved fusionen overdrages samtlige aktiver og forpligtelser i det ophørende selskab, Monberg & Thorsen
A/S, til det fortsættende selskab, Højgaard Holding A/S. Fusionen gennemføres regnskabsmæssigt ved
anvendelse af overtagelsesmetoden og vil have regnskabsmæssig virkning fra tidspunktet for godken-
delse af fusionen, som forventes at ske på generalforsamlingerne i Højgaard Holding A/S og Monberg &
Thorsen A/S den 5. april 2019.

Fusionen gennemføres som en skattefri fusion i henhold til lov om fusion, spaltning og tilførsel af aktiver
m.v. (fusionsskatteloven).

For en yderligere beskrivelse af fusionen henvises til fusionsregnskabet, der indeholder åbningsbalance
pr. 1. januar 2019 for det fortsættende selskab Højgaard Holding A/S.

Vederlaget for kapitalandelene i det ophørende selskab

I henhold til fusionsplanen vederlægges kapitalejerne i Monberg & Thorsen A/S således, at hver kapital-
andel på nominelt 20 kr. i Monberg & Thorsen A/S ombyttes med en kapitalandel på nominelt 20 kr. i
Højgaard Holding A/S, der tilvejebringes ved en udvidelse af aktiekapitalen i Højgaard Holding A/S på i
alt 71.641.040 kr.
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Bytteforholdet er af de centrale ledelsesorganer i de fusionerende selskaber fastsat på grundlag af de
regnskabsmæssige værdier for selskaberne pr. 1. januar 2019:

mio.kr. Højgaard
Holding A/S

Monberg &
Thorsen A/S

Regnskabsmæssig værdi af nettoaktiverne ifølge årsregnskabet 31. decem-
ber 2018 190,4 169,0

Opskrivning af aktier i MT Højgaard A/S til skønnet dagsværdi pr. 1. januar
2019 53,4 45,5

Gældseftergivelse fra Knud Højgaards Fond, netto efter skat 7,6 0,0
Korrektion for skyldige omkostninger 0,0 -0,3

Regnskabsmæssig værdi af nettoaktiver ifølge fusionsregnskabet 1. januar
2019 251,4 214,2

Fordeling af regnskabsmæssig værdi af nettoaktiver 54,0% 46,0%

Virksomhedskapital (nominel værdi), ekskl. egne aktier 84.100.340 71.641.040

Fordeling af regnskabsmæssig værdi af virksomhedskapital 54,0% 46,0%

Kapitalandelenes kursværdi (regnskabsmæssig værdi/nominel værdi) 2,99 2,99

Vederlaget er fastsat til regnskabsmæssige værdier under hensyntagen til, at såvel det modtagende sel-
skab, Højgaard Holding A/S, som det indskydende selskabs, Monberg & Thorsen A/S, aktiver og forplig-
telser i al væsentlighed omfatter kapitalandele i MT Højgaard A/S, der ejes 100% i fællesskab i forholdet
54/46. De centrale ledelsesorganer har vurderet, at bytteforholdet og dermed vederlaget for kapitalan-
delene i det ophørende selskab kan baseres på de regnskabsmæssige værdier pr. 1. januar 2019.

Ledelsen har endvidere vurderet den økonomiske udvikling i de fusionerende virksomheder siden 1. ja-
nuar 2019 i forhold til de forudsætninger, som er lagt til grund for værdiansættelserne.

I henhold til fusionsredegørelserne udarbejdet af de centrale ledelsesorganer i Højgaard Holding A/S og
Monberg & Thorsen A/S har der ikke været særlige vanskeligheder forbundet med værdiansættelsen af
kapitalandelene i selskaberne og dermed ikke for vederlaget for kapitalandelene i det ophørende sel-
skab.

Ledelsens ansvar

De centrale ledelsesorganer har ansvaret for, at vederlaget for kapitalandelene i det ophørende selskab
er rimeligt og sagligt begrundet.

Revisors ansvar

Vores ansvar er på grundlag af vores undersøgelser at udtrykke en konklusion om, hvorvidt vederlaget
for kapitalandelene i det ophørende selskab er rimeligt og sagligt begrundet.

Vi har udført vores undersøgelser i overensstemmelse med ISAE 3000 Andre erklæringer med sikkerhed
end revision eller review af historiske finansielle oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlov-
givning med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for vores konklusion.

Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab er underlagt international standard om kvalitetssty-
ring, ISQC 1, og anvender således et omfattende kvalitetsstyringssystem, herunder dokumenterede poli-
tikker og procedurer vedrørende overholdelse af etiske krav, faglige standarder og gældende krav i lov
og øvrig regulering.

Vi har overholdt kravene til uafhængighed og andre etiske krav i FSR – danske revisorers retningslinjer
for revisors etiske adfærd (etiske regler for revisorer), der bygger på de grundlæggende principper om
integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu, fortrolighed og professionel adfærd.
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Ved vurderingen af vederlaget har vi overvejet, om den anvendte værdiansættelsesmetode er hensigts-
mæssig og i overensstemmelse med almindeligt anerkendte værdiansættelsesprincipper og om de væ-
sentlige forudsætninger giver et rimeligt grundlag for værdiansættelserne. Vi har efterprøvet, om vær-
diansættelserne er udarbejdet på grundlag af disse metoder og forudsætninger, ligesom vi har efterprø-
vet de anvendte data og udførte beregninger. Vi har vurderet den økonomiske udvikling i de fusione-
rende virksomheder siden 1. januar 2019 i forhold til de forudsætninger, som er lagt til grund for værdi-
ansættelserne.

Det er vores opfattelse, at de udførte undersøgelser giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklu-
sion.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at vederlaget for kapitalandelene i det ophørende selskab Monberg & Thorsen
A/S er rimeligt og sagligt begrundet.

København, den 5. marts 2019
ERNST & YOUNG
Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28

Torben Bender
statsaut. revisor
MNE-nr.: mne21332

Thomas Bruun Kofoed
statsaut. revisor
MNE-nr.: mne28677
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Den uafhængige revisors erklæring om kreditorernes stilling efter fusion

Til Erhvervsstyrelsen og kreditorerne i de fusionerende selskaber og kapitalejerne i Høj-
gaard Holding A/S, CVR-nr. 16888419, og Monberg & Thorsen A/S, CVR-nr. 12617917

Indledning

I forbindelse med fusionen af Højgaard Holding A/S og Monberg & Thorsen A/S pr. 1. januar 2019 med
Højgaard Holding A/S som fortsættende selskab har vi undersøgt, hvorvidt kreditorerne i de fusione-
rende selskaber må antages at være "tilstrækkeligt sikrede" efter fusionen i forhold til det enkelte sel-
skabs nuværende situation, jf. selskabslovens § 242.

Ved "tilstrækkeligt sikrede" forstås i denne erklæringsopgave, at betaling af kreditorer forventes at
kunne finde sted i mindst samme omfang som før fusionen.

Vores konklusion i erklæringen udtrykkes med høj grad af sikkerhed.

Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for at opfylde kravet i selskabslovens § 242 og kan
ikke anvendes til andre formål.

Ledelsens ansvar

De centrale ledelsesorganer i de fusionerende selskaber har ansvaret for de fastsatte vilkår ved fusio-
nen, herunder at kreditorerne i Højgaard Holding A/S og Monberg & Thorsen A/S er tilstrækkeligt sik-
rede efter fusionen i forhold til det enkelte selskabs nuværende situation, jf. selskabslovens § 242.

Det udførte arbejde

Vores ansvar er på grundlag af vores undersøgelser at udtrykke en konklusion om, hvorvidt kreditorerne
i Højgaard Holding A/S og Monberg & Thorsen A/S er tilstrækkeligt sikrede efter fusionen i forhold til det
enkelte selskabs nuværende situation, jf. selskabslovens § 242.

Vi har udført vores undersøgelser i overensstemmelse med ISAE 3000 Andre erklæringer med sikkerhed
end revision eller review af historiske finansielle oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlov-
givning med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for vores konklusion.

Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab er underlagt international standard om kvalitetssty-
ring, ISQC 1, og anvender således et omfattende kvalitetsstyringssystem, herunder dokumenterede poli-
tikker og procedurer vedrørende overholdelse af etiske krav, faglige standarder og gældende krav i lov
og øvrig regulering.

Vi har overholdt kravene til uafhængighed og andre etiske krav i FSR – danske revisorers retningslinjer
for revisors etiske adfærd (etiske regler for revisorer), der bygger på de grundlæggende principper om
integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu, fortrolighed og professionel adfærd.

Ved vurderingen af om kreditorerne i de fusionerende selskaber er tilstrækkeligt sikrede efter fusionen,
har vi med udgangspunkt i de reviderede årsregnskaber og væsentlige efterfølgende begivenheder vur-
deret de fusionerende selskabers finansielle stilling. Vi har endvidere foretaget en gennemgang og ana-
lyse af de økonomiske forhold i de fusionerende selskaber med særlig vægt på virksomhedernes soliditet
og likviditetsmæssige forhold ud fra en going concern-betragtning.

Det er vores opfattelse, at de udførte undersøgelser giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklu-
sion.
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Konklusion

Det er vores opfattelse, at kreditorerne i Højgaard Holding A/S og Monberg & Thorsen A/S må antages
at være tilstrækkeligt sikrede efter fusionen i forhold til de fusionerende selskabers nuværende situa-
tion, jf. selskabslovens § 242.

København, den 5. marts 2019
ERNST & YOUNG
Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28

Torben Bender
statsaut. revisor
MNE-nr.: mne21332

Thomas Bruun Kofoed
statsaut. revisor
MNE-nr.: mne28677
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Nedenfor følger de fuldstændige forslag 

Bestyrelsen foreslår gennemførelse af fusion mellem Højgaard Holding A/S og Monberg & Thorsen A/S 

med Højgaard Holding A/S som det fortsættende selskab og Monberg Thorsen A/S som det ophørende 

selskab i overensstemmelse med den fælles fusionsplan og fusionsredegørelse af 5. marts 2019, der sam-

men med vurderingsmandsudtalelse om fusionsplanen samt vurderingsmandsudtalelse om kreditorer-

nes stilling danner grundlaget for fusionen.  

Fusionen er nærmere beskrevet i den udvidede selskabsmeddelelse, der tillige er offentliggjort af sel-

skabet dags dato.  

Formålet med fusionen er at få en mere enkel og transparent ejerstruktur for MT Højgaard koncernen.  

 

Uanset fusionens vedtagelse af selskabet, vil denne kun kunne gennemføres, såfremt aktionærerne i 

Monberg & Thorsen A/S tillige vedtager fusionens gennemførelse. 

Retsvirkninger af fusionen indtræder, når fusionen er vedtaget i både Højgaard Holding A/S og Mon-

berg & Thorsen A/S, forudsat at de øvrige formelle betingelser i selskabslovens § 250 er opfyldt. Herved 

vil Monberg & Thorsen A/S anses for opløst uden likvidation ved overdragelse af samtlige dets aktiver 

og forpligtelser til Højgaard Holding A/S. 

Regnskabsmæssigt skal fusionen ske med tilbagevirkende kraft til den 1. januar 2019, og Monberg & 

Thorsen A/S’ rettigheder og forpligtelser vil således regnskabsmæssigt anses for overgået til Højgaard 

Holding A/S på denne dato. 

Fusionen indebærer derudover følgende: 

• Selskabets vederlag til kapitalejerne i Monberg & Thorsen A/S for alle aktiver og passiver i 

Monberg & Thorsen A/S udgør samlet nominelt DKK 71.641.040 nye aktier i selskabet, hver 

med nominal værdi på DKK 20. De nye aktier udstedes i forholdet 1:1, således at besiddelse af 

én aktie i Monberg & Thorsen A/S (uanset aktieklasse) giver aktionærerne i Monberg & Thorsen 

A/S ret til at modtage én ny aktie i selskabet. 

• Til brug for vederlæggelse af aktionærerne i Monberg & Thorsen A/S forhøjes selskabets aktie-

kapital med nominelt DKK 71.641.040 fra nominelt DKK 84.100.340 til nominelt DKK 

155.741.380.  De nye aktier vil blive registreret i VP Securities A/S, Weidekampsgade 14, 2300 

København S. Ved fusionens gennemførelse vil de nye aktier, der udstedes i selskabet, med 

forbehold for godkendelse fra Nasdaq Copenhagen blive optaget til handel på Nasdaq Copen-

hagen og registreret i ISIN kode DK 0010255975. 

• På tidspunktet for indkaldelsen til den ordinære generalforsamling har Højgaard Holding A/S 

en aktiekapital på nominelt DKK 84.100.340 bestående af nominelt DKK 62.027.520 A-aktier og 

nominelt DKK 22.072.820 B-aktier fordelt på aktier à DKK 20. A- og B-aktierne har lige økono-

miske rettigheder, men hver A-aktie à DKK 20 giver 10 stemmer på generalforsamlingen og 

hver B-aktie à DKK 20 giver 1 stemme. I forbindelse med fusionens gennemførelse, foreslås en 

sammenlægning af A- og B-aktieklasserne, hvorefter ingen aktier skal være tillagt særlige ret-

tigheder. Monberg & Thorsen A/S ejer en beholdning på nominelt DKK 58.950 egne B-aktier. 
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Der ydes ikke vederlag for Monberg & Thorsen A/S’ beholdning af egne aktier og disse annul-

leres således i forbindelse med fusionen. 

• Som følge af sammenlægningen af aktieklasserne og kapitalforhøjelsen, foreslås vedtægternes 

pkt. 2 og 4.1 (der efter ændringen vil være pkt. 2 og pkt. 6.1) ændret til følgende ordlyd: 

”2. Selskabets kapital og aktier 

2.1 Selskabets aktiekapital udgør DKK 155.741.380. Selskabskapitalen er fuldt indbetalt og fordelt 

på aktier à DKK 20.” 

2.2 Aktierne udstedes som navneaktier og noteres i selskabets ejerbog. Selskabets ejerbog føres af VP 

Services A/S, CVR-nr. 30201183, der er udpeget som ejerbogsfører på selskabets vegne. 

2.3 Aktierne er omsætningspapirer og frit omsættelige. 

2.4 Ingen aktier har særlige rettigheder 

2.5 Selskabets aktier er registreret i værdipapircentralen VP Securities A/S, CVR-nr. 21599336, og 

selskabet udsteder således ikke fysiske ejerbeviser. Rettigheder vedrørende selskabets aktier skal 

anmeldes til VP Securities A/S og eventuelt udbytte udbetales i overensstemmelse med de til 

enhver tid gældende regler for VP Securities A/S.” 

samt 

”6. Møderet og stemmeret på generalforsamlingen 

 6.1 Hvert aktiebeløb på DKK 20 giver én stemme.” 

Det bemærkes, at de refererede vedtægters pkt. 2.2 ovenfor indeholder en vedtægtsændring, 

der foreslås selvstændigt vedtaget under dagsordenens pkt. 5(a)(1), men at denne også er med-

taget under dette pkt. for fuldstændighedens skyld. 

Som en del af fusionen, stilles der forslag om at ændre selskabets navn fra Højgaard Holding 

A/S til MT Højgaard Holding A/S. I forbindelse hermed optages Højgaard Holding A/S og Mon-

berg & Thorsen A/S som binavne. Ændringerne medfører følgende ændring af selskabets ved-

tægter pkt. 1.1 og 1.2: 

”1.1 Selskabets navn er ”MT Højgaard Holding A/S”. 

  1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: ”Højgaard Holding A/S” og ”Monberg & 

Thorsen A/S”.” 

Bestyrelsen foreslår desuden følgende vedtægtsændringer til samlet vedtagelse i forbindelse med fusi-

onen:  

1) Som følge af en ændring af selskabsloven, hvorefter det ikke længere er muligt at udstede ihæn-

dehaveraktier, foreslår bestyrelsen, at selskabets aktier overgår fra at være noteret på ihænde-

haver til at være notereret på navn. Ordlyden af vedtægternes pkt. 2.2 foreslås i den forbindelse 

ændret til følgende:  

”2.2 Aktierne udstedes som navneaktier og noteres i selskabets ejerbog. Selskabets ejerbog føres af VP 

 Services A/S, CVR-nr. 30201183, der er udpeget som ejerbogsfører på selskabets vegne.” 

2) Præcisering af reglerne for afholdelse af generalforsamlinger ved ændring af vedtægternes pkt. 

3.1 - 3.4) til følgende:  

”3. Generalforsamlingen; myndighed, tid og sted 
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 3.1 Generalforsamlingen har den øverste myndighed i alle selskabets anliggender inden for de i lov-

givningen og disse vedtægter fastsatte grænser. 

 3.2 Generalforsamlinger afholdes i Storkøbenhavn. 

 3.3 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i så god tid, at Erhvervsstyrelsen kan modtage 

årsrapporten inden udløbet af den gældende frist og inden udgangen af april. Senest 8 uger før 

datoen for den påtænkte afholdelse af den ordinære generalforsamling offentliggør bestyrelsen 

datoen for generalforsamlingen samt fristen for fremsættelse af anmodning om optagelse af et 

bestemt emne på dagsordenen. 

 3.4 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen eller den generalforsamlings-

valgte revisor finder det hensigtsmæssigt. Ekstraordinære generalforsamlinger skal endvidere 

indkaldes på begæring af aktionærer, der tilsammen ejer mindst 5% af aktiekapitalen. Begæring 

skal indgives skriftligt til bestyrelsen med en bestemt angivelse af det eller de emner, der ønskes 

behandlet på den ekstraordinære generalforsamling. Bestyrelsen indkalder generalforsamlingen 

senest to uger efter begæringens modtagelse.” 

3) Præcisering af reglerne for indkaldelse til generalforsamlinger ved ændring af vedtægternes 

pkt. 3.5, 3.6 og 3.8 (indføres som selvstændigt pkt. 4) til følgende:  

”4. Indkaldelse til generalforsamling 

  4.1 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen tidligst 5 uger og ikke senere end 3 uger før gene-

ralforsamlingen. Indkaldelsen offentliggøres på selskabets hjemmeside www.mthh.dk. Endvidere 

sker indkaldelse ved meddelelse pr. e-mail til aktionærer, som er noteret i ejerbogen, og som har 

fremsat begæring derom, jf. dog. pkt. 9.5. 

  4.2 Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsordenen. Hvis forslag til 

vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal forslagets væsentligste indhold 

angives i indkaldelsen. Hvis der på generalforsamlingen skal behandles forslag, hvor der skal 

træffes beslutning efter selskabslovens § 77, stk. 2, § 92, stk. 1 eller stk. 5, eller § 107, stk. 1 eller 

stk. 2, skal indkaldelsen indeholde den fulde ordlyd af forslaget til vedtægtsændringer. 

Indkaldelse til generalforsamlinger skal desuden indeholde (1) en beskrivelse af selskabskapita-

lens størrelse og aktionærernes stemmeret, (2) en tydelig og nøjagtig beskrivelse af de procedurer, 

som aktionærerne skal overholde for at kunne deltage i og afgive deres stemme på generalforsam-

lingen, (3) registreringsdatoen, (4) angivelse af hvor og hvordan de fuldstændige dokumenter, 

der skal fremlægges på generalforsamlingen, dagsordenen og de fuldstændige forslag kan fås, 

samt (5) angivelse af den internetadresse, hvor de oplysninger, som kræves fremlagt i henhold 

til selskabslovens § 99 vil blive gjort tilgængelige.     

  4.3 Følgende oplysninger skal være tilgængelige på selskabets hjemmeside www.mthh.dk, i en sam-

menhængende periode på mindst 3 uger forud for generalforsamlingen: a) indkaldelsen, b) det 

samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, c) de dokumenter, der skal 

fremlægges på generalforsamlingen, d) dagsordenen og de fuldstændige forslag og e) de formu-

larer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse pr. brev, 

medmindre disse er udsendt direkte til aktionærerne med brev. Gøres formularerne ikke tilgæn-

gelige på selskabets hjemmeside, oplyser selskabet på hjemmesiden, hvordan de kan rekvireres i 

papirform og sender dem til enhver aktionær, der ønsker det.” 

4) Præcisering af reglerne for dagsorden for generalforsamlinger ved ændring af vedtægternes 

pkt. 3.11 (indføres som selvstændigt pkt. 5), samt indførelse af bestyrelsesbemyndigelse til ud-

lodning af ekstraordinært udbytte (indføres som pkt. 5.3), som følger:  

http://www.mthh.dk/
http://www.mthh.dk/
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”5. Dagsorden for generalforsamlingen 

  5.1 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte: 

1. Bestyrelsens beretning 

2. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse 

3. Godkendelse af bestyrelsens og bestyrelsesudvalgenes honorar 

4. Forslag til anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den god-

kendte årsrapport 

5. Forslag fra bestyrelsen eller aktionærer 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen 

7. Valg af revisor 

8. Eventuelt 

  5.2 Enhver aktionær har ret til at få et bestemt emne optaget på dagsordenen for den ordinære gene-

ralforsamling, hvis krav herom er fremsat skriftligt senest 6 uger før generalforsamlingen. Mod-

tages forslaget senere afgør bestyrelsen, om kravet er fremsat i så god tid, at emnet kan optages 

på dagsordenen.  

  5.3 Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe beslutning om udlodning af ekstraordinært udbytte. Der 

gælder ingen beløbsmæssige begrænsninger eller øvrige begrænsninger i bemyndigelsen til be-

styrelsen, ud over hvad der følger af selskabsloven.” 

5) Præcisering af reglerne for møderet og stemmeret på generalforsamlinger ved ændring af ved-

tægternes pkt. 4.1 - 4.2 (indføres som nyt selvstændigt pkt. 6) til følgende:  

 

”6. Møderet og stemmeret på generalforsamlingen 

 6.1 Hvert aktiebeløb på DKK 20 giver én stemme. 

 6.2 En aktionærs ret til at deltage i og afgive stemme på en generalforsamling fastsættes i forhold til 

de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen ligger en uge før 

generalforsamlingen. De aktier den enkelte aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen på 

grundlag af oplysningerne om aktionærens aktiebesiddelse i ejerbogen samt meddelelser om ejer-

forhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke 

er indført i ejerbogen. 

 6.3 Deltagelse i generalforsamlingen er desuden betinget af, at aktionæren har anmodet om adgangs-

kort til den pågældende generalforsamling senest tre dage før generalforsamlingen. Adgangskort 

udstedes til den, der ifølge ejerbogen er noteret som aktionær på registreringsdatoen, eller som 

selskabet på registreringsdatoen har modtaget henvendelse fra med henblik på indførsel i ejerbo-

gen. 

 6.4 Aktionærer, der er berettiget til at deltage i en generalforsamling, kan stemme skriftligt (brev-

stemme). En brevstemme skal være selskabet i hænde senest kl. 12.00 to arbejdsdage før general-

forsamlingen. Af hensyn til identifikation af brevstemmende aktionærer skal brevstemmer være 

forsynet med aktionærens fulde navn og værdipapirdepot. Hvis aktionæren er en juridisk person, 

skal brevstemmer tillige være forsynet med CVR-nr. eller lignende ID-nr. En brevstemme er 

bindende og kan ikke tilbagekaldes. 
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6.5 Aktionæren kan møde personligt eller ved fuldmægtig og aktionæren, henholdsvis fuldmægti-

gen, kan møde sammen med en rådgiver. En fuldmagt kan enten gives til bestyrelsen eller tred-

jemand. Hvis der gives fuldmagt til andre end bestyrelsen, er det en betingelse, at enten aktio-

næren eller fuldmægtigen har indløst adgangskort. En fuldmægtig skal i forbindelse med even-

tuel rekvirering af adgangskort og ved adgangskontrollen i forbindelse med generalforsamlingen 

forevise en skriftlig og dateret fuldmagt. Selskabet stiller en elektronisk fuldmagtsblanket til rå-

dighed for aktionærerne på selskabets hjemmeside www.mthh.dk. 

6) Præcisering af reglerne for beslutninger truffet på generalforsamlingen, dirigentens rolle og fø-

relsen af protokol ved vedtægternes pkt. 4.3 - 4.6 (indføres som selvstændigt pkt. 7) til følgende:  

 

”7. Generalforsamlingen, dirigent, beslutninger og protokol  

 7.1 Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent. Dirigenten afgør alle spørgsmål 

vedrørende sagernes behandling, stemmeafgivning og resultatet heraf. 

 7.2 Alle anliggender på generalforsamlingen, med undtagelse af de i pkt. 7.3 nævnte, afgøres med 

simpelt flertal, for så vidt der ikke efter lovgivningen kræves særlig kvalificeret majoritet. 

 7.3 Til vedtagelse af forslag om ændring af vedtægterne kræves, medmindre andre krav følger af 

selskabsloven, at mindst 2/3 af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, og at 

beslutningen tiltrædes af mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den repræsenterede 

stemmeberettigede kapital. 

 7.4 Hvis 2/3 af aktiekapitalen ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, men 2/3 såvel af de 

afgivne stemmer som af den repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital har tiltrådt forslaget, 

indkalder bestyrelsen til en ny, ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget uden hensyn til 

størrelsen af den repræsenterede aktiekapital kan vedtages, når mindst 2/3 såvel af de afgivne 

stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital stemmer for forslaget. 

 7.5 Fuldmagter til at møde på den første generalforsamling skal, hvis de ikke udtrykkeligt er tilba-

gekaldt over for selskabet, også anses for gyldige på den anden generalforsamling.  

 7.6 Et referat af generalforsamlingen indføres i selskabets forhandlingsprotokol. Referatet skal un-

derskrives af dirigenten og formanden for bestyrelsen. Senest 2 uger efter generalforsamlingens 

afholdelse skal protokollen eller en bekræftet udskrift af protokollen gøres tilgængelig for aktio-

nærerne på selskabets hjemmeside www.mthh.dk. 

 7.7 Generalforsamlingen afholdes på dansk eller engelsk uden simultantolkning til og fra dansk/en-

gelsk. Alle dokumenter udarbejdet til brug for generalforsamlingen, enten på eller efter general-

forsamlingen, udfærdiges på dansk eller engelsk efter bestyrelsens valg, og i det omfang lovgiv-

ningen kræver det, på dansk.” 

 

7) Optagelse af en ny bestemmelse om engelsk som koncernsprog sammen med dansk som pkt.8 

i vedtægterne:  

 

”8. Koncernsprog 

 8.1 Selskabet har udover dansk også engelsk som koncernsprog.  

 8.2 Selskabsmeddelelser udarbejdes på dansk og/eller engelsk efter bestyrelsens valg.  

 8.3 Årsrapporten og delårsrapporterne skal udarbejdes og aflægges på dansk. Bestyrelsen kan be-

slutte, at årsrapporter og delårsrapporter tillige udarbejdes på engelsk, eller at der udarbejdes en 

sammenfatning heraf på engelsk.” 

http://www.mthh.dk/
http://www.mthh.dk/
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8) Forslag om at ændre vedtægtens pkt. 6.1 (der efter ændringen vil være pkt. 10.1) om størrelsen 

af selskabets generalforsamlingsvalgte bestyrelse til følgende: 

"10.1 Selskabet ledes af en bestyrelse på 4-7 medlemmer valgt af generalforsamlingen. Herudover 

består bestyrelsen af de medlemmer, som selskabets medarbejdere måtte vælge efter selskabslo-

vens regler om arbejdstagerrepræsentation (selskabs- og koncernrepræsentation)." 
 

9) Forslag om at ændre vedtægtens pkt. 8.1 (der efter ændringen vil være pkt. 13) om tegningsre-

gel til følgende: 

 

"13.1 Selskabet tegnes af den administrerende direktør i forening med bestyrelsens formand eller næst-

formand, eller af bestyrelsens formand eller næstformand hver for sig i forening med to af de 

øvrige bestyrelsesmedlemmer, eller af to direktører og et bestyrelsesmedlem i forening. Endvidere 

tegnes selskabet af den samlede bestyrelse." 

 

10) Yderligere ændring af selskabets vedtægter af redaktionel og sprogligt præciserende karakter, 

og for at gøre disse mere tidssvarende, herunder vedtægternes pkt. 5, 6, 7 og 9 (der efter æn-

dringer vil være pkt. 9, 10, 11 og 14). Vedtægterne opdateret med ændringer er vedlagt i deres 

fuldstændighed som bilag til denne indkaldelse. 
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1. Selskabets navn og formål 

1.1 Selskabets navn er “MT Højgaard Holding A/S”. 

1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: ”Højgaard Holding 

A/S” og ”Monberg & Thorsen A/S”.       

1.3 Selskabets formål er direkte eller indirekte at drive aktiv erhvervsvirksom-

hed, enhver form for finansieringsvirksomhed, anbringelse af kapital i faste 

ejendomme, maskiner, materiel og værdipapirer af enhver art, samt anden 

virksomhed, som efter bestyrelsens skøn har lignende formål. 

2. Selskabets kapital og aktier 

2.1 Selskabets aktiekapital udgør DKK 155.741.380. Selskabskapitalen er fuldt 

indbetalt og fordelt på aktier à DKK 20.  

2.2 Aktierne udstedes som navneaktier og noteres i selskabets ejerbog. Selskabets 

ejerbog føres af VP Services A/S, CVR-nr. 30 20 11 83, der er udpeget som 

ejerbogsfører på selskabets vegne. 

2.3 Aktierne er omsætningspapirer og frit omsættelige. 

2.4 Ingen aktier har særlige rettigheder.  

2.5 Selskabets aktier er registreret i værdipapircentralen VP Securities A/S, CVR-

nr. 21 59 93 36, og selskabet udsteder således ikke fysiske ejerbeviser. Ret-

tigheder vedrørende selskabets aktier skal anmeldes til VP Securities A/S og 

eventuelt udbytte udbetales i overensstemmelse med de til enhver tid gæl-

dende regler for VP Securities A/S.  

3. Generalforsamlingen; myndighed, tid og sted 

3.1 Generalforsamlingen har den øverste myndighed i alle selskabets anliggen-

der inden for de i lovgivningen og disse vedtægter fastsatte grænser. 

3.2 Generalforsamlinger afholdes i Storkøbenhavn. 

3.3 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i så god tid, at Erhvervsstyrel-

sen kan modtage årsrapporten inden udløbet af den gældende frist og inden 

udgangen af april. Senest 8 uger før datoen for den påtænkte afholdelse af 

den ordinære generalforsamling offentliggør bestyrelsen datoen for general-

forsamlingen samt fristen for fremsættelse af anmodning om optagelse af et 

bestemt emne på dagsordenen. 

3.4 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen eller den ge-

neralforsamlingsvalgte revisor finder det hensigtsmæssigt. Ekstraordinære 

generalforsamlinger skal endvidere indkaldes på begæring af aktionærer, der 

tilsammen ejer mindst 5% af aktiekapitalen. Begæring skal indgives skriftligt 
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til bestyrelsen med en bestemt angivelse af det eller de emner, der ønskes be-

handlet på den ekstraordinære generalforsamling. Bestyrelsen indkalder ge-

neralforsamlingen senest to uger efter begæringens modtagelse. 

4. Indkaldelse til generalforsamling 

4.1 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen tidligst 5 uger og ikke senere 

end 3 uger før generalforsamlingen. Indkaldelsen offentliggøres på selskabets 

hjemmeside www.mthh.dk. Endvidere sker indkaldelse ved meddelelse pr. 

e-mail til aktionærer, som er noteret i ejerbogen, og som har fremsat begæring 

derom, jf. dog pkt. 9.5. 

4.2 Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorde-

nen. Hvis forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlin-

gen, skal forslagets væsentligste indhold angives i indkaldelsen. Hvis der på 

generalforsamlingen skal behandles forslag, hvor der skal træffes beslutning 

efter selskabslovens § 77, stk. 2, § 92, stk. 1 eller stk. 5, eller § 107, stk. 1 eller 

stk. 2, skal indkaldelsen indeholde den fulde ordlyd af forslaget til vedtægts-

ændringer. 

Indkaldelse til generalforsamlinger skal desuden indeholde (1) en beskrivelse 

af selskabskapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret, (2) en tydelig og 

nøjagtig beskrivelse af de procedurer, som aktionærerne skal overholde for at 

kunne deltage i og afgive deres stemme på generalforsamlingen, (3) registre-

ringsdatoen, (4) angivelse af hvor og hvordan de fuldstændige dokumenter, 

der skal fremlægges på generalforsamlingen, dagsordenen og de fuldstændi-

ge forslag kan fås, samt (5) angivelse af den internetadresse, hvor de  oplys-

ninger, som kræves fremlagt i henhold til selskabslovens § 99 vil blive gjort 

tilgængelige.     

4.3 Følgende oplysninger skal være tilgængelige på selskabets hjemmeside 

www.mthh.dk, i en sammenhængende periode på mindst 3 uger forud for 

generalforsamlingen: a) indkaldelsen, b) det samlede antal aktier og stemme-

rettigheder på datoen for indkaldelsen, c) de dokumenter, der skal fremlæg-

ges på generalforsamlingen, d) dagsordenen og de fuldstændige forslag og e) 

de formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved 

stemmeafgivelse pr. brev, medmindre disse er udsendt direkte til aktionæ-

rerne med brev. Gøres formularerne ikke tilgængelige på selskabets hjemme-

side, oplyser selskabet på hjemmesiden, hvordan de kan rekvireres i papir-

form og sender dem til enhver aktionær, der ønsker det. 

5. Dagsorden for generalforsamlingen 

5.1 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte: 

1.  Bestyrelsens beretning 

2.  Forelæggelse af årsrapport til godkendelse 
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3. Godkendelse af bestyrelsens og bestyrelsesudvalgenes honorar 

4. Forslag til anvendelse af overskud eller dækning af underskud i hen-

hold til den godkendte årsrapport 

5.  Forslag fra bestyrelsen eller aktionærer 

6.  Valg af medlemmer til bestyrelsen 

7.  Valg af revisor 

8.   Eventuelt 

5.2 Enhver aktionær har ret til at få et bestemt emne optaget på dagsordenen for 

den ordinære generalforsamling, hvis krav herom er fremsat skriftligt senest 

6 uger før generalforsamlingen. Modtages forslaget senere afgør bestyrelsen, 

om kravet er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen.  

5.3 Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe beslutning om udlodning af ekstraor-

dinært udbytte. Der gælder ingen beløbsmæssige begrænsninger eller øvrige 

begrænsninger i bemyndigelsen til bestyrelsen, ud over hvad der følger af 

selskabsloven. 

6. Møderet og stemmeret på generalforsamlingen 

6.1 Hvert aktiebeløb på DKK 20 giver én stemme. 

6.2 En aktionærs ret til at deltage i og afgive stemme på en generalforsamling 

fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder på registreringsda-

toen. Registreringsdatoen ligger en uge før generalforsamlingen. De aktier 

den enkelte aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen på grundlag 

af oplysningerne om aktionærens aktiebesiddelse i ejerbogen samt meddelel-

ser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i 

ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen. 

6.3 Deltagelse i generalforsamlingen er desuden betinget af, at aktionæren har 

anmodet om adgangskort til den pågældende generalforsamling senest tre 

dage før generalforsamlingen. Adgangskort udstedes til den, der ifølge ejer-

bogen er noteret som aktionær på registreringsdatoen, eller som selskabet på 

registreringsdatoen har modtaget henvendelse fra med henblik på indførsel i 

ejerbogen. 

6.4 Aktionærer, der er berettiget til at deltage i en generalforsamling, kan stemme 

skriftligt (brevstemme). En brevstemme skal være selskabet i hænde senest kl. 

12.00 to arbejdsdage før generalforsamlingen. Af hensyn til identifikation af 

brevstemmende aktionærer skal brevstemmer være forsynet med aktionæ-

rens fulde navn og værdipapirdepot. Hvis aktionæren er en juridisk person, 
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skal brevstemmer tillige være forsynet med CVR-nr. eller lignende ID-nr. En 

brevstemme er bindende og kan ikke tilbagekaldes. 

6.5 Aktionæren kan møde personligt eller ved fuldmægtig og aktionæren, hen-

holdsvis fuldmægtigen, kan møde sammen med en rådgiver. En fuldmagt 

kan enten gives til bestyrelsen eller tredjemand. Hvis der gives fuldmagt til 

andre end bestyrelsen, er det en betingelse, at enten aktionæren eller fuld-

mægtigen har indløst adgangskort. En fuldmægtig skal i forbindelse med 

eventuel rekvirering af adgangskort og ved adgangskontrollen i forbindelse 

med generalforsamlingen forevise en skriftlig og dateret fuldmagt. Selskabet 

stiller en elektronisk fuldmagtsblanket til rådighed for aktionærerne på sel-

skabets hjemmeside www.mthh.dk.  

7. Generalforsamlingen, dirigent, beslutninger og protokol  

7.1 Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent. Dirigenten 

afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling, stemmeafgivning og 

resultatet heraf. 

7.2 Alle anliggender på generalforsamlingen, med undtagelse af de i pkt. 7.3 

nævnte, afgøres med simpelt flertal, for så vidt der ikke efter lovgivningen 

kræves særlig kvalificeret majoritet. 

7.3 Til vedtagelse af forslag om ændring af vedtægterne kræves, medmindre 

andre krav følger af selskabsloven, at mindst 2/3 af aktiekapitalen er repræ-

senteret på generalforsamlingen, og at beslutningen tiltrædes af mindst 2/3 

såvel af de afgivne stemmer som af den repræsenterede stemmeberettigede 

kapital. 

7.4 Hvis 2/3 af aktiekapitalen ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, men 

2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den repræsenterede stemmeberettige-

de aktiekapital har tiltrådt forslaget, indkalder bestyrelsen til en ny, ekstraor-

dinær generalforsamling, hvor forslaget uden hensyn til størrelsen af den re-

præsenterede aktiekapital kan vedtages, når mindst 2/3 såvel af de afgivne 

stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital 

stemmer for forslaget. 

7.5 Fuldmagter til at møde på den første generalforsamling skal, hvis de ikke 

udtrykkeligt er tilbagekaldt over for selskabet, også anses for gyldige på den 

anden generalforsamling.  

7.6 Et referat af generalforsamlingen indføres i selskabets forhandlingsprotokol. 

Referatet skal underskrives af dirigenten og formanden for bestyrelsen. Se-

nest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse skal protokollen eller en 

bekræftet udskrift af protokollen gøres tilgængelig for aktionærerne på sel-

skabets hjemmeside www.mthh.dk. 
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7.7 Generalforsamlingen afholdes på dansk eller engelsk uden simultantolkning 

til og fra dansk/engelsk. Alle dokumenter udarbejdet til brug for generalfor-

samlingen, enten på eller efter generalforsamlingen, udfærdiges på dansk el-

ler engelsk efter bestyrelsens valg, og i det omfang lovgivningen kræver det, 

på dansk. 

8. Koncernsprog 

8.1 Selskabet har udover dansk også engelsk som koncernsprog.  

8.2 Selskabsmeddelelser udarbejdes på dansk og/eller engelsk efter bestyrelsens 

valg.  

8.3 Årsrapporten og delårsrapporterne skal udarbejdes og aflægges på dansk. 

Bestyrelsen kan beslutte, at årsrapporter og delårsrapporter tillige udarbejdes 

på engelsk, eller at der udarbejdes en sammenfatning heraf på engelsk.  

9. Elektronisk kommunikation 

9.1 Al kommunikation fra selskabet til hver enkelt aktionær foretages elektronisk 

ved e-mail eller via selskabets hjemmeside www.mthh.dk, medmindre andet 

følger af selskabsloven. Selskabet kan til enhver tid vælge i konkrete tilfælde 

at kommunikere med aktionærerne via almindeligt brev. 

9.2 Selskabet kan vælge at sende indkaldelser til ordinær og ekstraordinær gene-

ralforsamling, inklusive dagsorden, fuldstændige forslag, årsrapporter, til-

meldingsblanket, adgangskort, fuldmagts- og brevstemmeformularer, samt 

alle øvrige meddelelser via e-mail. Oplysninger og dokumenter, dog ikke ad-

gangskort, vil også kunne findes på selskabets hjemmeside.  

9.3 Selskabet anmoder registrerede aktionærer om at meddele en elektronisk 

adresse, hvortil meddelelser mv. kan sendes. Aktionærerne er selv ansvarlige 

for, at selskabet til enhver tid har den korrekte elektroniske adresse.  

9.4 Oplysninger om kravene til de anvendte systemer samt om fremgangsmåden 

ved brug af elektronisk kommunikation vil være tilgængelige på selskabets 

hjemmeside www.mthh.dk. 

9.5 Uanset pkt. 9.1 - 9.4 sendes indkaldelse til generalforsamling med almindeligt 

brev til de registrerede aktionærer, som særskilt har anmodet derom.  

10. Bestyrelse 

10.1 Selskabet ledes af en bestyrelse på 4 - 7 medlemmer valgt af generalforsam-

lingen. Herudover består bestyrelsen af de medlemmer, som selskabets med-

arbejdere måtte vælge efter selskabslovens regler om arbejdstagerrepræsenta-

tion (selskabs- og koncernrepræsentation). 



 

 

 

3 3 2 4 0 4 9  7  
 

10.2 De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer afgår på hvert års ordi-

nære generalforsamling, men kan genvælges. 

10.3 Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og en næstformand.  

10.4 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af dens medlemmer, 

heriblandt formanden eller næstformanden, er repræsenteret.  Beslutning må 

dog ikke tages, uden at så vidt muligt samtlige bestyrelsesmedlemmer har 

haft adgang til at deltage i sagens behandling. Et bestyrelsesmedlem kan give 

fuldmagt til et andet medlem af bestyrelsen til at handle på sine vegne vedrø-

rende bestemte i dagsordenen for mødet anførte forslag, og betragtes som 

mødt, når fuldmægtigen møder.   

10.5 Bestyrelsens beslutninger træffes med simpelt flertal. I tilfælde af stemmelig-

hed er formandens – eller i formandens forfald næstformandens – stemme 

afgørende. 

10.6 Bestyrelsen træffer ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udfø-

relsen af sit hverv.  

10.7 Bestyrelsens medlemmer vederlægges med et af generalforsamlingen fastsat 

årligt honorar. 

11. Direktionen 

11.1 Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af en eller flere direktører til at 

lede den daglige drift. Hvis direktionen består af flere direktører, skal en af 

disse udnævnes til administrerende direktør.  

11.2 Hvis direktionen består af flere direktører, kan nærmere regler for direktø-

rernes indbyrdes kompetence og forretningsførelse fastlægges i en forret-

ningsorden for direktionen. 

12. Vederlagspolitik  

12.1 Generalforsamlingen har vedtaget en vederlagspolitik for selskabets ledelse, 

inkl. retningslinjer for incitamentsaflønning, jf. selskabslovens § 139, stk. 2. 

Vederlagspolitikken er tilgængelig på selskabets hjemmeside www.mthh.dk. 

13. Tegningsregel 

13.1 Selskabet tegnes af den administrerende direktør i forening med bestyrelsens 

formand eller næstformand, eller af bestyrelsens formand eller næstformand 

hver for sig i forening med to af de øvrige bestyrelsesmedlemmer, eller af to 

direktører og et bestyrelsesmedlem i forening. Endvidere tegnes selskabet af 

den samlede bestyrelse.  

13.2 Bestyrelsen kan meddele kollektiv prokura. 
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14. Regnskab og revision 

14.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 

14.2 Selskabets årsregnskab revideres af en af generalforsamlingen for et år ad 

gangen valgt statsautoriseret revisor. 

 

Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 5. april 2019. 
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