VEDTÆGTER
for
Danmarks Underholdningsorkester A/S
CVR-nr. [ 36539712]

1. Navn
1.1 Selskabets navn er Danmarks Underholdningsorkester A/S.

2. Formål
2.1 Selskabets formål er at drive koncert- og orkestervirksomhed samt anden dertil knyttet
virksomhed, herunder produktion, salg og udgivelse af lyd- og billedoptagelser.

3. Kapital
3.1 Selskabets aktiekapital udgør nom. kr. 501.000 fordelt i aktier à kr. i eller multipla heraf.

4. Kapitalandelenes rettigheder
4.1 På generalforsamlingen giver hver aktie på kr. i én stemme.
4.2 Aktierne skal lyde på navn og være noteret i ejerbogen. Der udstedes ikke ejerbeviser.
4.3 Enhver overgang af aktier kræver bestyrelsens godkendelse.
4.4 Aktierne er ikke omsætningspapirer.

5. Ejerbog
5.1 Bestyrelsen fører en fortegnelse over samtlige kapitalejere og panthavere med angivelse af navn,
adresse, CVR nr./CPR nr. og størrelsen af kapitalen for hver kapitalejers aktier (“ejerbogen”). I
ejerbogen anføres endvidere anmeldelser til selskabet vedrørende ændring af ejendomsret til eller
pantsætning af aktier samt dato for erhvervelse, afhændelse eller pantsætning og
stemmerettigheder.
Ejerbogen føres for bestyrelsen af Nyborg & Rørdam Advokatfirma, St. Kongensgade 77, 1264
København K.

6. Elektronisk kommunikation
6.1 Selskabet kan anvende elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post mellem selskabet og
kapitalejerne i stedet for papirbaserede dokumenter, herunder ved e-mail. Selskabet kan til enhver
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tid kommunikere til de enkelte aktionærer med almindeligt brev som supplement eller alternativ til
elektronisk dokumentation.
6.2 Punkt 6.1 omfatter alle meddelelser til kapitalejerne i henhold til Selskabsloven eller disse
vedtægter, herunder indkaldelse af kapitalejere til generalforsamlinger, forslag til
vedtægtsændringer, tilsendelse af dagsorden, regnskabsmeddelelser, årsrapport eller andre
regnskabsmæssige rapporter, generalforsamlingsprotokollater og prospekter samt andre generelle
eller individuelle oplysninger og meddelelser fra selskabet.
6.3 Alle kapitalejere skal oplyse e-mailadresse til selskabet og løbende ajourføre denne. Det er den
enkelte kaitalejers ansvar at sikre, at selskabet er i besiddelse af den korrekte e-mailadresse.
6.4 Oplysning om kravene til de anvendte systemer og øvrige tekniske krav samt fremgangsmåden i
forbindelse med offentliggørelse af meddelelser til selskabets kapitalejere og elektronisk
kommunikation kan fås ved henvendelse til selskabets bestyrelse.

7. Generalforsamling

7.1 Generelt
7.1.1 Kapitalejernes ret til at træffe beslutninger i selskabet udøves på generalforsamlingen.
7.1.2 Kapitalejernes beslutning på generalforsamlingen kan konkret træffes under fravigelse af
selskabslovenes og vedtægternes form- og fristkrav, herunder ved skriftlig generalforsamling, hvis
samtlige kapitalejere er enige herom.
7.2 Indkaldelse til generalforsamling
7.2.1 Generalforsamlingen indkaldes og tilrettelægges af bestyrelsen.
7.2.2 Indkaldelse til generalforsamling skal foretages tidligst 4 uger og senest 2 uger før
generalforsamlingen pr. e-mail til hver kapitalejer.

7.3 Afholdelse af generalforsamling
7.3.1 På den ordinære generalforsamling skal følgende forhold besluttes eller behandles på
dagsordenen:

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af årsrapport
3. Anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den god
kendte rapport
4. Valg af bestyrelse
5. Valg af revisor
6. Eventuelt
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8. Bestyrelse
8.1 Selskabet ledes af en bestyrelse bestående af 3-6 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen
forétåradgangen.
8.2 Bestyrelsen vælger selv sin formand.

9. Direktion
9.1 Bestyrelsen ansætter en direktion på 1-3 medlemmer til at varetage den daglige ledelse af
selskabet.

10. Tegningsregel
10.1 Selskabet tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening eller af et bestyrelsesmedlem i
forening med en direktør.

11. Revision
11.1 Selskabets årsrapporter revideres af en af generalforsamlingen valgt registreret eller
statsautoriseret revisor, som vælges for ét år ad gangen.

12. Regnskabsår
12.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret.
12.2 Selskabets 1. regnskabsår løber fra selskabets stiftelse til den 31. december 2015.
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Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 27. juni 2018
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