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VEDTÆGTER 

for 

Château d’Azans A/S 

CVR. Nr: 10299683 

 

§ 1.  

Selskabets navn er: Château d'Azans A/S.  

Selskabets hjemsted er Københavns kommune. 

§ 2  
Selskabets formål er drift af ejendommen ”Château d’Azans”, 2 Rue Charles Blind, 39100 DOLE, 

Cadastre BZ nr. 2 og nr. 135, areal ca. 27.838 m2, Frankrig, og anden dermed beslægtet 

virksomhed. 

Det er Selskabets formål at sørge for ferieboliger til selskabets aktionærer. Selskabet er et non-

profit selskab, som arbejder for aktionærerne. Selskabets bestyrelse sørger for, at der sker 

vedligeholdelse af bygninger, park og inventar på den franske ejendom. Aktionærerne opnår 

brugsret til ejendommen ved køb af aktie og mod betaling af fællesudgifter til drift og 

vedligeholdelse af denne. 

§ 3.  

Selskabets aktiekapital er 2.887.000,00 skriver kroner to millioner otte hundrede ottisyv tusinde 
00/100, fordelt i aktier a' kr. 500,00 eller multipla heraf. 

§ 4.  

Aktionærernes navn og adresse skal være noteret i selskabets aktiebog, som skal indeholde en 
fortegnelse over samtlige aktionærers navn og adresser samt aktiernes størrelse.  

Der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, dog skal ejere af kapitalandele 
(aktier), som er selskaber være hjemhørende i Danmark. 

Aktierne kan mortificeres uden dom efter de for aktier, der er ikke-omsætningspapirer til enhver 

tid gældende lovregler. 

§ 5.  

For at en overdragelse af en aktie kan noteres i selskabets aktiebog, skal der over for bestyrelsen 

foreligge skriftlig dokumentation for overdragelsen fra såvel overdrager, som den til hvem aktien 

overdrages. 
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§ 6.  

Ingen aktier har særlige rettigheder. Ingen aktionær er pligtig at lade sine aktier indløse, hverken 

helt eller delvist. 

§ 7.  

Når det reviderede regnskab er godkendt af generalforsamlingen, udbetales det årlige udbytte på 

selskabets kontor til den, der i aktiebogen står indtegnet som ejer af de pågældende aktier. 

Udbytte, der ikke er hævet indenfor 5 år efter forfaldsdatoen tilfalder selskabets dispositionsfond. 

§ 8.  

Selskabets ordinære generalforsamlinger afholdes i Danmark; i lige år vest for Storebælt og i ulige 

år øst for Storebælt.  

Den ordinære generalforsamling afholdes i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport 

kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget inden udløbet af fristen i 

årsregnskabsloven. 

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med højest 4 uger og mindst 14 dages varsel ved 

brug af elektronisk postforsendelse med angivelse af dagsorden og tilknyttet materiale. 

Indkaldelsen sendes til de i selskabets aktiebog noterede aktionærer. 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens eller en ordinær generalforsamlings 

beslutning eller efter skriftlig forlangende af aktionærer, der ejer 1/20-del af aktiekapitalen og 

med angivelse af hensigten med en sådan generalforsamlings afholdelse. Den ekstraordinære 

generalforsamling skal afholdes senest 14 dage efter, at forlangendet om dens afholdelse skriftlig 

er meddelt bestyrelsen. Stedet i Danmark for afholdelse af ekstraordinær generalforsamling 

bestemmes af bestyrelsen. 

Forslag fra aktionærernes side må for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling 

være indgivet i skriftlig form til bestyrelsen senest 28 dage før generalforsamlingens afholdelse.  

Senest 14 dage før enhver ordinær generalforsamling fremlægges på selskabets hjemmeside til 

eftersyn for aktionærerne dagsorden og de fuldstændige forslag, der agtes fremsat på 

generalforsamlingen, samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige 

årsrapporten med revisorpåtegning og årsberetning underskrevet af direktionen samt bestyrelse. 

Senest 8 dage før den ordinære generalforsamling præsenteres på selskabets hjemmeside et 

specificeret budget indeholdende sidste års regnskab og tilhørende budget tillige med oplysning 

om fællesomkostningen på hver enkelt feriebolig i det kommende regnskabsår. 
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§ 9.  

På den ordinære generalforsamling skal foretages:  

1. Valg af dirigent  

2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år  

3. Fremlæggelse af resultatopgørelse og status til godkendelse  

4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte 

årsrapport 

5. Fremlæggelse af driftsbudget  

6. Valg af bestyrelse og suppleanter 

7. Valg af formand blandt bestyrelsens medlemmer  

8. Valg af revisor  

9. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer. 

§ 10.  

På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på kr.500,00 én stemme.  

For så vidt den pågældende er erhvervet ved overdragelse, skal denne aktie være noteret på 

vedkommendes navn i selskabets aktiebog senest 1 måned før generalforsamlingen. Dette gælder 

dog ikke, såfremt hele aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen og 

generalforsamlingens enstemmigt vedtager at fravige det nævnte krav om notering 1 måned før 

generalforsamlingen. Stemmeret skal udøves i henhold til skriftlig fuldmagt, der kun kan meddeles 

gældende for en enkelt generalforsamling. 

§ 11.  

Generalforsamlingen vælger ved simpel stemmeflerhed en dirigent, der leder forhandlingerne og 

afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde. De stemmeberettigede aktionærer 

kan forlange skriftlig afstemning om foreliggende forhandlingsemner. 

§ 12.  

De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed, for så vidt 

der ikke efter lovgivningen eller nærværende vedtægter udkræves særligt stemmeflerhed.  

Til vedtagelse af beslutninger om ændring af vedtægterne eller om selskabets opløsning 

udkræves, at mindst 2/3 af den stemmeberettigede aktiekapital er repræsenteret på 

generalforsamlingen og stemmer for forslaget.  

Er 2/3 af den stemmeberettigede aktiekapital ikke repræsenteret på generalforsamlingen, men 

forslaget i øvrigt er vedtaget med 2/3 af de afgivne og repræsenterede stemmer, indkalder 

bestyrelsen inden 14 dage en ny ekstraordinær generalforsamling, på hvilken forslaget kan 
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vedtages med 2/3 af de afgivne og repræsenterede stemmer uden hensyn til den repræsenterede 

aktiekapitals størrelse.  

Fuldmagter til møde på den første generalforsamling skal, for så vidt de ikke udtrykkeligt måtte 

være tilbagekaldt, anses for gyldige også med hensyn til den anden generalforsamling. 

§ 13.  

Bemyndigelse  

Bestyrelsen er bemyndiget til at udvide aktiekapitalen af en eller flere omgange i perioden indtil 

01.10.2016, med et beløb, der svarer til 20% af de aktiebeløb, der var gældende før 

aktienedskrivningen, eller op til kr. 3.159.600,00.  

Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke-omsætningspapirer.  

De nye aktier, som måtte blive udstedt skal bære ret til udbytte fra tegningstidspunktet. 

§ 14.  

Over det på generalforsamlingen passerede indføres en kort beretning i den hertil af bestyrelsen 

autoriserede forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten og bestyrelsens tilstedeværende 

medlemmer. 

§ 15.  

Bestyrelsen består af 3 til 7 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Generalforsamlingen 

vælger hvert år bestyrelsesformanden blandt bestyrelsens medlemmer. 

I lige år vælges max 4 medlemmer og i ulige år vælges max 3 medlemmer for en periode på 2 år.  

Der vælges 1 suppleant for hvert år for en periode på 2 år.  

Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige, vederhæftige og uberygtede.  

Fratrædende medlemmer kan genvælges. 

§ 16.  

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabets anliggender.  

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. I 

tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.  

Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, når han skønner, det påkræves, eller når et medlem 

eller en direktør fremsætter krav herom. 
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§ 17.  

Bestyrelsen skal ansætte en eller flere direktører i selskabet og fastsætter vilkårene for den eller 

disses stilling. Direktøren eller direktørerne kan tillige være medlemmer af bestyrelsen, men kan 

dog ikke være bestyrelsens formand. 

§ 18.  

Selskabet tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør i forening med et 

medlem af bestyrelsen.  

Bestyrelsen kan meddele prokura til en eller flere i forening. 

§ 19.  

Revision af selskabets årsrapport foretages af 1 eller 2 på hvert års ordinære generalforsamling 

valgt revisor.  

Mindst 1 revisor skal være statsautoriseret eller registreret revisor. 

§ 20.  

Selskabets regnskabsår løber fra 1/10 – 30/9. 

§ 21.  

Årsrapporten opgøres under omhyggelig hensyntagen til tilstedeværende værdier og forpligtelser 

og under foretagelse af forsvarlige afskrivninger.  

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

dette. Efter at henlæggelse har fundet sted, udredes tantiéme til bestyrelse og direktion efter 

generalforsamlingens nærmere bestemmelse.  

Restbeløbet anvendes efter hver generalforsamlings bestemmelse til yderligere henlæggelse, 

overførsel til næste års regnskab eller inden for den pågældende lovgivnings regler til udbytte til 

aktionærer.  

---o0o--- 

Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2006 og 

ekstraordinære generalforsamling den 6. december 2006 og den 9. december 2006, 8. oktober 

2007. Ændret 06.11.2008. Ændret den 16.09.2009 og 9. oktober 2009. Ændret den 5. november 

2009. Ændret 6. januar 2010. Ændret den 5.11.2010. Ændret den 31.10.2011. Ændret den 20. 

december 2011. Ændret den 30.11.2013. Ændret den 12.12.2014. 


