VED
DTÆGTER
R FOR IC COMPANY
C
YS A/S
NAV
VN OG FOR
RMÅL
§1
Selsskabets navn er IC Companys A/S.
Selsskabet driver tillige virksom
mhed under bbinavnene InWear Group A/S,
A Carli Gryy Internationa
al
A/S og Brand Farrm A/S.

§2
Selsskabets formå
ål er at drive handel og til knyttet aktivitet indenfor beklædning ssamt heraf afledt
a
virkssomhed.

KAP
PITAL, AKTIIER OG NOT
TERING
§3
Selsskabets aktiekapital udgør kr. 169.428
8.070, fordeltt i aktier på kr.
k 10 eller m ultipla heraf..
Aktie
ekapitalen err fuldt indbetalt.

§4
Selsskabets aktier skal noteress på navn i seelskabets eje
erbog.
Selsskabets aktier er frit omsæ
ættelige omsæ
ætningspapirrer.
Besttyrelsen skal drage omsorrg for, at der fføres en ejerbog indeholdende en forteegnelse over
sam
mtlige aktier i selskabet. Se
elskabets ejeerbog kan efter bestyrelse
ens valg føress enten hos se
elskab
bet eller hos en
e af bestyre
elsen uden fo r selskabet udpeget
u
ejerb
bogsfører. Sellskabets ejerbog
føress af Compute
ershare A/S, Kongevejen 4
418, 2840 Holte.
Inge
en aktionær er
e forpligtet tiil at lade sinee aktier indløsse helt eller delvist.
d
Inge
en aktier har særlige
s
rettig
gheder.

§5
Besttyrelsen bemyndiges til att udbetale ekkstraordinært udbytte i hen
nhold til de tiil enhver tid gælg
dend
de regler i selskabsloven.

§5A
Besttyrelsen bemyndiges til ad
d én eller flerre gange at fo
orhøje aktiekapitalen medd indtil nomin
nelt
kr. 2
20.000.000. Bestyrelsen
B
kan
k beslutte, at de hidtidig
ge aktionære
ers fortegninggsret helt elle
er
delvist ikke skal gælde, herun
nder også sålledes, at de nye
n aktier anvvendes som vvederlag i forrbindelse med selska
abets overtag
gelse af en beestående virk
ksomhed. Teg
gningskursenn fastsættes af
a
besttyrelsen og sk
kal svare til markedskurse
m
en såfremt ka
apitaludvidelsen sker udeen fortegningssret
for d
de eksisterende aktionære
er.
1

Bem
myndigelsen til bestyrelsen
n er gældend e indtil den 20.
2 oktober 2014.
2
Nye akttier, der udstedes
i hen
nhold til bestyyrelsens bem
myndigelse, skkal noteres på
p navn. Aktie
erne skal værre frit omsætttelige o
omsætningsp
papirer, og ing
gen aktionærr skal være fo
orpligtet til att lade sine akktier indløse helt
h
ellerr delvist. Inge
en aktier skal have særligee rettigheder.
De n
nye aktiers re
ettigheder ind
dtræder på deet tidspunkt, hvor aktierne
e er fuldt betaalt.
I øvrrigt fastsætte
er bestyrelsen
n de nærmeree vilkår for en
n kapitalforhø
øjelse, der geennemføres ifølge
oven
nnævnte bem
myndigelse.

§5B
Besttyrelsen er be
emyndiget til ad én eller fllere gange att udstede warrants, der givver ret til at tegt
ne fo
or indtil nominelt DKK 5.0
000.000 aktieer, dog kan re
egulering i he
enhold til alm
mindelige, gen
nerelle
e reguleringsm
mekanismer fastsat af beestyrelsen/dirrektionen me
edføre et størrre eller mindre
nom
minelt beløb.
Bem
myndigelsen er
e gældende til
t og med deen 27. septem
mber 2015.
Selsskabets aktionærer skal ik
kke have forteegningsret ve
ed udstedelse
e af warrantss i henhold till
denn
ne bemyndig
gelse, idet dissse skal udsteedes til fordel for visse led
dende medarbbejdere, heru
under d
direktionen, efter
e
bestyrellsens nærmeere beslutning
g.
Warrants skal givve ret til at te
egne aktier till mindst markedskursen på
p tildelingst idspunktet. I øvrigt ffastsætter be
estyrelsen de
e nærmere villkår for warra
ants, der udsttedes i henhoold til bemynd
digelsen. Vilkårene
e for de leden
nde medarbejjdere og direktionen kan være
v
forskelllige.
Besttyrelsen er tillige bemyndiiget til at tilbyyde visse lede
ende medarb
bejdere, heru nder direktio
onen,
at in
ndgå aftaler om
o beskatnin
ng i henhold ttil ligningslovvens § 7H, såffremt lovens betingelser herh
for i øvrigt er opfyyldt.
Besttyrelsen er be
emyndiget til i perioden till og med 27. september 2015
2
at forhøøje selskabetts
aktie
ekapital ad én
é eller flere gange
g
med inndtil i alt nom
minelt DKK 5.000.000 akttier i selskabe
et.
Kapiitalforhøjelse
erne skal gennemføres vedd kontant ind
dbetaling i forbindelse meed udnyttelse
e af
warrrants. De ove
enfor nævnte almindelige, generelle reguleringsmek
kanismer kann dog medføre et
størrre nominelt beløb,
b
hvilket er omfattet af denne bem
myndigelse. Selskabets
S
akktionærer ska
al
ikke
e have fortegn
ningsret til ak
ktier, der udsttedes ved ud
dnyttelse af udstedte warraants. Aktierne
skal være omsætningspapirer og skal lydee på navn.

§5C
Selsskabets bestyyrelse har den
n 16. decembber 2010 trufffet beslutnin
ng om delvist at udnytte den
på g
generalforsam
mlingen den 27.
2 septembeer 2010 med
ddelte bemyndigelse til beestyrelsen til at
a
udsttede warrantss, idet bestyre
elsen har bessluttet at udsstede warrantts uden forteggningsret for selskab
bets aktionæ
ærer. Warrantss tilbydes vissse ledende medarbejdere
m
. Warrants giiver ret til at tegt
ne fo
or indtil nominelt DKK 985.900 dog kaan regulering
g i henhold til de for warraants gældende
vilkå
år medføre ett større nominelt beløb.
I kon
nsekvens herraf har bestyrrelsen samtiddig truffet besslutning om den
d til warrannts hørende konk
tante
e kapitalforhøjelse på ind
dtil nominelt D
DKK 985.900
0 dog kan reg
gulering i hennhold til de fo
or
warrrants gælden
nde vilkår medføre et størrre nominelt beløb.
b
De nærmere vilkår ffor tegning og
o
udnyyttelse af warrrants samt for
f den til warrrants hørend
de kontante kapitalforhøje
k
else, fremgårr af
bilag
g 1, der udgø
ør bestyrelsen
ns fuldstændiige beslutning
g og er en inttegreret del aaf selskabets vedtægtter.
På b
baggrund af bestyrelsens
b
beslutning
b
skkal bemyndig
gelsen i § 5 B herefter ansses for reduce
eret
med
d nominelt DK
KK 985.900 til
t nominelt D
DKK 4.014.10
00.
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§5D
Selsskabets bestyyrelse har den
n 17. august 2011 truffet beslutning om delvist at uudnytte den på
p
gene
eralforsamlin
ngen den 27. september 2
2010 meddellte bemyndigelse til bestyyrelsen til at udu
sted
de warrants, idet bestyrelssen har beslutttet at udsted
de warrants uden
u
fortegniingsret for se
elskab
bets aktionæ
ærer. Warrantss tilbydes de fire medlemm
mer af Selska
abets direktioon. Warrantss giver rret til at tegne
e for indtil no
ominelt DKK 1.472.940 dog kan regule
ering i henhoold til de for warw
rantss gældende vilkår
v
medførre et større noominelt beløb.
I kon
nsekvens herraf har bestyrrelsen samtiddig truffet besslutning om den
d til warrannts hørende konk
tante
e kapitalforhøjelse på ind
dtil nominelt D
DKK 1.472.940 dog kan regulering
r
i heenhold til de for
warrrants gælden
nde vilkår medføre et størrre nominelt beløb.
b
De nærmere vilkår ffor tegning og
o
udnyyttelse af warrrants samt for
f den til warrrants hørend
de kontante kapitalforhøje
k
else, fremgårr af
bilag
g 2, der udgø
ør bestyrelsen
ns fuldstændiige beslutning
g og er en inttegreret del aaf selskabets vedtægtter.
På b
baggrund af bestyrelsens
b
beslutning
b
skkal bemyndig
gelsen i § 5 B herefter ansses for reduce
eret
med
d nominelt DK
KK 1.472.940
0 til nomineltt DKK 2.541..160.

§5E
Selsskabets bestyyrelse har den
n 9. novembeer 2011 truffe
et beslutning
g om delvist aat udnytte den
n på
gene
eralforsamlin
ngen den 27. september 2
2010 meddellte bemyndigelse til bestyyrelsen til at udu
sted
de warrants, idet bestyrelssen har beslutttet at udsted
de warrants uden
u
fortegniingsret for se
elskab
bets aktionæ
ærer. Warrantss tilbydes vissse ledende medarbejdere
m
. Warrants giiver ret til at tegt
ne fo
or indtil nominelt DKK 1.1
104.710 dog kan regulerin
ng i henhold til de for warrrants gælden
nde
vilkå
år medføre ett større nominelt beløb.
I kon
nsekvens herraf har bestyrrelsen samtiddig truffet besslutning om den
d til warrannts hørende konk
tante
e kapitalforhøjelse på ind
dtil nominelt D
DKK 1.104.710 dog kan regulering
r
i heenhold til de for
warrrants gælden
nde vilkår medføre et størrre nominelt beløb.
b
De nærmere vilkår ffor tegning og
o
udnyyttelse af warrrants samt for
f den til warrrants hørend
de kontante kapitalforhøje
k
else, fremgårr af
bilag
g 3, der udgø
ør bestyrelsen
ns fuldstændiige beslutning
g og er en inttegreret del aaf selskabets vedtægtter.
På b
baggrund af bestyrelsens
b
beslutning
b
skkal bemyndig
gelsen i § 5 B herefter ansses for reduce
eret
med
d nominelt DK
KK 1.104.710
0 til nomineltt DKK 1.436..450.

§6
Selsskabets aktier er noteret på
p Københavnns Fondsbørss og udstedes
s gennem en værdipapircenttral.
Ved registrering af
a aktierne i værdipapirce
v
entralen udbe
etales udbytte
e ved overføre
relse til de af aktionæ
ærerne opgivvne konti i ove
erensstemm else med de til enhver tid gældende reegler.
Rettten til udbytte
e forældes fem år efter foorfaldsdagen, hvorefter udbyttet tilfaldeer selskabet.

GEN
NERALFORS
SAMLING
§7
Alle generalforsa
amlinger skal afholdes i Sttorkøbenhavn.
Den ordinære generalforsamlling skal afhooldes inden fiire måneder efter
e
udløbett af hvert regn
nskab
bsår.
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Gene
eralforsamlin
nger indkalde
es af bestyrellsen tidligst 5 uger og senest 3 uger føør generalforssamlinge
en via selskabets hjemme
eside, www.icccompanys.co
om.
Indk
kaldelsen ska
al fremsendess til alle i ejerrbogen noterede aktionærer, enten viaa almindeligt brev
til de
en i ejerbogen registrerede adresse elller elektronissk til den af aktionæren i hhenhold til § 11,
3. affsnit oplyste elektroniske
e
adresse.
Indk
kaldelsen ska
al indeholde dagsorden
d
fo r generalforssamlingen.
Sene
est 8 uger førr afholdelse af
a den ordinæ
ære generalfo
orsamling ska
al selskabet ooffentliggøre datoen
n for generalforsamlingenss afholdelse ssamt fristen for fremsætttelse af krav oom optagelse
e af
et be
estemt emne
e på dagsorde
enen. Enhverr aktionær ha
ar ret til at få et bestemt eemne behand
dlet
på d
den ordinære generalforsa
amling, såfrem
mt aktionære
en skriftligt fremsætter krrav herom ovver
for sselskabet sen
nest 6 uger fø
ør generalforssamlingens afholdelse.
a
Såfremt der foreligger forslag
g til vedtægtssændringer, skal
s
forslagets væsentligstte indhold an
ngives i indkaldelsen.
6, stk. 2 nævn
nte art, skal inndkaldelsen inSkall der behandlles forslag af den i selska bsloven § 96
deho
olde den fulde ordlyd af fo
orslaget.
Sene
est 3 uger førr generalforsa
amlingens affholdelse ska
al selskabet via
v selskabetss hjemmesid
de
tilgæ
ængeliggøre (i)
( indkaldelse
en, (ii) det sa
amlede antal aktier og stemmerettigheeder på datoe
en
for in
ndkaldelsen, (iii) de dokum
menter, der sskal fremlæg
gges på generralforsamlinggen, herunder for
den ordinære gen
neralforsamlings vedkom
mmende, den reviderede årsrapport, (iv)
v) dagsordene
en og
de fu
uldstændige forslag og (v)) de formularrer, der skal benyttes
b
ved stemmeafgivvelse ved fuld
dmag
gt og stemme
eafgivelse pr. brev, med m
mindre disse formularer
f
tilsendes aktioonærerne dire
ekte.

§8
Eksttraordinær ge
eneralforsam
mling skal afhooldes, når be
estyrelsen elle
er mindst én af selskabetss
revissorer finder det
d hensigtsm
mæssigt.
Eksttraordinær ge
eneralforsam
mling skal afhooldes på skriftligt forlange
ende af aktioonærer, der ejjer
mind
dst 5 % af ak
ktiekapitalen..
Eksttraordinær ge
eneralforsam
mling skal indkkaldes inden to uger efterr skriftlig anm
modning er modm
tage
et af selskabe
et.

§9
Dagssordenen for den ordinærre generalforssamling skal omfatte:
1.

Bestyrelse
ens beretning
g om selskabeets virksomhed.

2.

Forelægge
else af årsrap
pport med revvisionspåtegn
ning og beslu
utning om goddkendelse aff årsrapporten..

3.

Beslutning
g om anvende
else af årets overskud, he
erunder fastsæ
ættelse af uddbyttets størrelse
eller om dækning af un
nderskud i heenhold til den
n godkendte årsrapport.
å

4.

edlemmer til bestyrelsen.
Valg af me

5.

Godkende
else af bestyre
elsens vederllag for indevæ
ærende regns
skabsår.

6.

Valg af revvisorer.

7.

Eventuelt.
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§ 10
På g
generalforsam
mlingen giverr hvert aktiebbeløb på kr. 10
1 én stemme
e.
ættes i forho
En a
aktionærs ret til at deltage
e i og afgive sstemme på generalforsam
g
mlingen fastsæ
old til
de a
aktier, som ak
ktionæren be
esidder på reggistreringsda
atoen. Registrreringsdatoenn er datoen én
é
uge forud for gen
neralforsamlingens afholddelse.
Besiiddelsen af aktier opgøress på baggrundd af notering
ger i ejerbogen samt medddelelser om ejere
forho
old, som selsskabet på reg
gistreringsdattoen har mod
dtaget med henblik på inddførsel i ejerb
bogen,, men som en
ndnu ikke er noteret deri.
Aktio
onærens elle
er dennes fuld
dmægtigs deeltagelse i gen
neralforsamlingen skal væ
ære anmeldt til
selsk
kabet senestt 3 dage før generalforsam
g
mlingens afho
oldelse. Tilsva
arende gældeer for en even
ntuel
rådg
giver. Selskab
bets generalfo
orsamlinger eer åbne for pressen.
p

§ 11
Kom
mmunikation mellem selsk
kabet og de eenkelte aktio
onærer kan sk
ke elektronissk, herunder via
v emaill, og indkalde
elser til generralforsamlingger, herunderr dagsordenen og de fuldsstændige forsslag
til ve
edtægtsændrringer, årsrap
pporter, regnsskabsmeddelelser, prospe
ekter, generaalforsamlingsreferater samt øvrige
e generelle meddelelser
m
kkan fremsend
des fra selska
abet til aktionnærerne elektronisk
k, herunder via
a e-mail.
Oven
nnævnte dok
kumenter vil tillige
t
blive gj ort tilgængellige på selska
abets hjemm
meside,
www
w.iccompanyss.com.
Selsskabet er forp
pligtet til at anmode navneenoterede ak
ktionærer om
m en elektroniisk adresse, hvorh
til m
meddelelser mv.
m kan sende
es. Det er denn enkelte akttionærs ansva
ar at sikre, att selskabet er i
besiddelse af den
n korrekte ele
ektroniske addresse.
Oplyysninger om kravene
k
til de
e anvendte syystemer samt fremgangsm
måden ved b rug af elektro
onisk
kom
mmunikation vil
v kunne find
des på selskaabets hjemmeside, www.iccompanys.ccom.
Selsskabet kan til enhver tid so
om alternativv eller supple
ement til den elektroniskee kommunika
ation
beslutte at komm
munikere med aktionærerrne ved almin
ndelig brevpo
ost.

§ 12
2
Aktio
onærerne ka
an på generalforsamlingenn møde perso
onligt eller ve
ed fuldmægtigg og i begge tilfæld
de sammen med
m en rådgivver. En fuldm
mægtig kan ud
døve stemme
eret på aktionnærens vegn
ne
mod
d forevisning af skriftlig og
g dateret fulddmagt.
Aktio
onærerne ka
an brevstemm
me. En brevsteemme skal være
v
modtaget af selskabbet senest klo
okken 10 dagen førr generalforsa
amlingens affholdelse. For at sikre iden
ntifikation aff den enkelte aktionæ
ær, der udnyttter sin ret til at brevstem me, skal brevvstemmen væ
ære underskrrevet af aktio
onæren ssamt med blo
okbogstaver eller trykte bbogstaver ang
give dennes fulde navn ogg adresse. Så-frem
mt aktionæren
n er en juridissk person, skkal dennes CV
VR-nr. eller an
nden tilsvarennde identifika
ation
tillig
ge være tydeligt anført i brrevstemmen.

§ 13
3
Gene
eralforsamlin
ngen ledes aff en af bestyrrelsen udpege
et dirigent, de
er ikke behøvver at være aktia
onæ
ær. Dirigenten
n afgør alle sp
pørgsmål anggående sagen
ns behandling
g.
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§ 14
4
Alle beslutningerr på generalfo
orsamlingen vedtages me
ed simpelt ste
emmeflertal, medmindre selskab
bsloven foresskriver særlige regler om rrepræsentatio
on og majorittet.
I tilfæ
ælde af stem
mmelighed ved valg træffees beslutninge
en ved lodtræ
ækning.
Nærrværende § 14
1 om stemm
meflertal kan alene ændre
es med tilslutning fra minddst 9/10 af de
d på
gene
eralforsamlin
ngen afgivne stemmer.
Afste
emning på ge
eneralforsam
mlingen foregåår ved håndssoprækning, medmindre
m
ggeneralforsam
mlingen vedtag
ger skriftlig afstemning,
a
eeller dirigente
en finder denne ønskelig.

§ 15
5
Ænd
dringer og tilfø
øjelser, som Erhvervsstyreelsen måtte kræve
k
som viilkår for regisstrering af be
eslutning
ger truffet af generalforsam
g
mlingen sam
mt ordensmæsssige vedtæg
gtsændringerr, som er påkrævet ssom følge af ændringer i lovgivningen, kan af bestyyrelsen foreta
ages uden ge neralforsamllingenss samtykke.

§ 16
6
Overr forhandlinge
erne på gene
eralforsamlinggen føres en protokol, derr underskrivees af dirigente
en.
Protokollen, der skal
s
indehold
de resultatet af afstemnin
nger gennemfført på generralforsamling
gen,
gøre
es tilgængelig
g for aktionæ
ærerne på selsskabets hjem
mmeside sene
est 2 uger eftter generalforsam
mlingens afholdelse.

BES
STYRELSE
§ 17
Selsskabet ledes af
a en bestyre
else beståendde af fire til ottte medlemm
mer, der vælgges af generalforsa
amlingen for ét år ad gang
gen samt eveentuelle med
darbejdervalg
gte repræsenttanter i henhold
til lo
ovgivningens regler herom
m.
Genvvalg kan find
de sted.
Besttyrelsesmedle
emmer udtræ
æder af bestyyrelsen på de
en første ordin
nære generallforsamling efter
e
de e
er fyldt 70 år.
Foru
ud for valg af bestyrelsesm
medlemmer ppå generalforrsamlingen sk
kal der gives oplysninger om
o
de o
opstilledes led
delseshverv i andre danskke og udenlan
ndske aktiese
elskaber borttset fra 100%
%
ejed
de datterselsk
kaber.

§ 18
8
Straks efter den ordinære gen
neralforsamliings slutning træder bestyyrelsen samm
men og vælge
er
blan
ndt sine medlemmer en fo
ormand og til lige en eller to
t næstformæ
ænd.
Form
manden skal sørge for, at bestyrelsen hholder møde,, når dette er nødvendigt.
Et m
medlem af besstyrelsen elle
er en direktørr kan forlange
e bestyrelsen
n indkaldt.

§ 19
9
Indk
kaldelse til be
estyrelsesmød
de skal alminndeligvis ske med mindst otte dages vvarsel.
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§ 20
0
De i bestyrelsen behandlede anliggender
a
aafgøres ved simpelt
s
stemm
meflertal. I ti lfælde af ste
emmeliighed er form
mandens stem
mme afgøren de.
Besttyrelsen er be
eslutningsdyg
gtig, når over halvdelen aff samtlige bes
styrelsesmeddlemmer, herrunder fformanden eller en næstfformand, er tiil stede.

§ 21
Besttyrelsen fastssætter i en fo
orretningsordeen nærmere bestemmelse om udførellse af sit hverrv.

§ 22
2
Overr det på bestyyrelsesmødett passerede fføres en proto
okol, der underskrives af ssamtlige med
dlemm
mer af bestyrrelsen.
På e
ethvert bestyrrelsesmøde forelægges reevisionsprotokollen. Enhve
er protokoltilfførsel undersskrives a
af samtlige bestyrelsesme
b
edlemmer.

§ 23
3
Besttyrelsesmedle
emmer oppebærer et årliggt vederlag, der
d godkende
es på selskabbets ordinære
e
gene
eralforsamlin
ng for det igan
ngværende reegnskabsår.

DIR
REKTION
§ 24
4
Besttyrelsen ansæ
ætter en direk
ktion beståennde af én til fire
f direktørerr til at varetagge den daglig
ge
lede
else af selskabet.
Besttyrelsen udpe
eger af direkttørernes midtte en adminisstrerende dire
ektør og evenntuelt en vice
eadminiistrerende dirrektør.
De n
nærmere regller for bestyre
elsens og direektionens ind
dbyrdes kompetence og foorretningsførrelse
fastllægges i en af
a bestyrelsen
n udarbejdet forretningsorrden.
Besttyrelsen kan meddele prokura enkel elller kollektiv.
Der er vedtaget Retningslinje
R
r for incitameentsaflønning
g af direktionen, jf. selskaabslovens § 139,
1
stk. 2. Retningslinjerne kan se
es på selskabbets hjemme
eside.

TEG
GNINGSRETT
5
§ 25
Selsskabet tegness af den samlede bestyrel se eller af be
estyrelsens fo
ormand eller af en næstfo
orman
nd i forening med
m et bestyyrelsesmedlem
m eller i forening med en direktør. Sellskabet tegne
es
ligeledes af to dirrektører i fore
ening.

7

REG
GNSKAB OG
G REVISION
N
§ 26
6
Selsskabets regnsskabsår løberr fra den 1. juuli til den 30. juni.
Årsra
apporten og koncernregnskabet skal oopstilles på overskuelig
o
måde
m
i overennsstemmelse med
lovgivningen og skal
s
give et re
etvisende billlede af konce
ernens henho
oldsvis selskaabets aktiver og
passsiver, den øko
onomiske stillling samt ressultat.

§ 27
Selsskabets regnsskaber revide
eres som min
nimum af det i henhold til lovgivningenn påkrævede antal sstatsautoriserrede revisorer, der vælgess af generalfo
orsamlingen for
f et år ad gaangen.
Genvvalg kan find
de sted.

Såle
edes vedtagett på generalforsamling deen 24. septem
mber 2012.
I besstyrelsen:

Nielss Martinsen

Henrik H
Heideby

Ole Wengeel

Ande
ers Colding Friis
F

Annettee Brøndholt

Per Bank
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