
Forslag til vedtægtsændringer 
på den ordinære generalforsamling i DJURSLANDS BANK A/S  

den 15. marts 2017 i Grenaa Idrætscenter. 
 

 

Nuværende ordlyd 

 

Foreslåede ændringer 

 

§ 2. Bankens aktiekapital er på 27.000.000 

kroner.  

  Stk. 2. Bestyrelsen er bemyndiget til i  

perioden indtil 1. marts 2021 i én eller flere 

emissioner at forhøje aktiekapitalen med 

indtil 27.000.000 kroner til i alt 54.000.000 

kroner ved kontant indbetaling med  

fortegningsret for bankens bestående  

aktionærer.  

 

 

§ 2. Bankens aktiekapital er på 27.000.000 

kroner.  

  Stk. 2. Bestyrelsen er bemyndiget til i  

perioden indtil 1. marts 2022 i én eller 

flere emissioner at forhøje aktiekapitalen 

med indtil 27.000.000 kroner til i alt 

54.000.000 kroner ved kontant indbetaling 

med fortegningsret for bankens bestående 

aktionærer.  

 

 

§ 2 stk. 3. Bestyrelsen er bemyndiget 

til i perioden indtil 1. marts 2021 i én 

eller flere emissioner at forhøje  

aktiekapitalen med indtil 27.000.000 

kroner til i alt 54.000.000 kroner uden 

fortegningsret for bankens bestående 

aktionærer i følgende tilfælde:  

 

1) Aktierne udbydes i fri tegning ved 

kontant indbetaling til markeds-

kurs,  

2) Aktierne udstedes ved konverte-

ring af gæld til markedskurs,  

3) Aktierne udstedes som vederlag 

for hel eller delvis overtagelse af 

en bestående virksomhed, eller 

bestemte formueværdier til en 

værdi, der modsvarer de udstedte 

aktiers markedskurs,  

4) Aktierne udstedes i en rettet 

emission ved kontant indbetaling 

til markedskurs af hensyn til  

bankens udviklingsmuligheder  

eller med henblik på etablering af 

samarbejde med en anden  

virksomhed eller  

5) Aktierne for indtil nom. 1.000.000 

kroner udstedes efter reglerne om 

medarbejderaktier. 
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§ 13 stk. 2.  Til styrkelse af bankens 

egnsmæssige tilknytning skal ni  

tiendedele af repræsentantskabets 

medlemmer til enhver tid have bopæl 

inden for kommunerne på Djursland 

eller i Århus kommune.  

 

 

§ 13 stk. 2.  Til styrkelse af bankens 

egnsmæssige tilknytning skal ni  

tiendedele af repræsentantskabets 

medlemmer til enhver tid have bopæl 

inden for kommunerne Norddjurs, 

Syddjurs, Aarhus og Favrskov.  

 

 

Den 8. februar 2017 

Bestyrelsen 


