Selskab
absmeddelellse nr. 18/20014

SELSK
KABSMED
DDELELS
SE
29. augustt 2014

Ord
dinær generralforsamling
g - IC Compaanys A/S den 24. septem
mber 2014 kl. 10.30
IC Com
mpanys A/S
S
Raffin
naderivej 10
0
2300 K
København S
Dagsord
den
1. Bestyrelsens bere
etning om se
elskabets vi rksomhed
2. Forelæ
æggelse af årsrapport
å
fo
or perioden 1. juli 2013
3 - 30. juni 2014 med
revisio
onspåtegnin
ng og beslutning om god
dkendelse aff årsrapporten
3. Beslutning om an
nvendelse aff årets oversskud, herun
nder fastsætttelse af udbbyttets størrrelse
eller o
om dækningg af underskud i henhold
d til den god
dkendte årsrrapport
4. Valg a
af medlemm
mer til bestyre
elsen
5. Godke
endelse af bestyrelsens
b
s vederlag foor indeværen
nde regnska
absår
6. Valg a
af revisor
7. Forsla
ag fra bestyrrelsen:
7.1
1

Ændring af selskabe
ets navn og ooptagelse aff nyt binavn

7.2

Fornyelse
e af bemynd
digelse til beestyrelsen til forhøjelse af
a aktiekapittalen

7.3

Bemyndiggelse til bestyrelsen ti l at udstede warrants og til gennnemførsel aff de
dertil hørrende kontante kapitalfoorhøjelser

7.4

Bemyndiggelse til besstyrelsen til eerhvervelse af egne aktiier

7.5

Godkend
delse af revid
deret vederlaagspolitik fo
or selskabet

8. Eventtuelt
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Ad dagsorrdenens pun
nkt 2:
Bestyrelse
en foreslår, at den revid
derede årsraapport godke
endes.
Ad dagsorrdenens pun
nkt 3:
Bestyrelse
en foreslår, at oversku
uddet i henh
hold til den godkendte
e årsrapportt disponeress på
følgende måde:
Foreslået udbytte (miio. DKK)
Foreslås o
overført til næste år (mio. DKK)
Årets resu
ultat (mio. DKK)
D

49,3
94
4,2
143,5

Det foresllåede udbyttte svarer til en udbyttebbetaling på DKK
D 3,00 prr. udbytteberrettiget aktie
e.
Ad dagsorrdenens pun
nkt 4:
Bestyrelse
en foreslår genvalg
g
af fø
ølgende gen eralforsamlingsvalgte bestyrelsesm
b
medlemmer:
artinsen;
- Niels Ma
- Henrik H
Heideby;
- Anders C
Colding Friis;
- Ole Wengel;
- Annette Brøndholt Sørensen.
S
Per Bank genopstille
er ikke, og bestyrelsen
b
fforeslår, at Michael Hauge Sørenssen vælges som
nyt genera
alforsamlinggsvalgt bestyyrelsesmedllem.
En nærmere beskrivvelse af kan
ndidaterne eer tilgængelig på IC Co
ompanys A/S
S’ hjemmesside,
www.iccompanys.dk under
u
Investtorer/Generralforsamling
g/Generalfo
orsamling M
Materiale.
Ad dagsorrdenens pun
nkt 5:
Bestyrelse
en foreslår,, at bestyre
elsens vedeerlag for in
ndeværende
e regnskabssår udgør DKK
D
4.190.00
00, hvoraf DKK 395.000
0 udgør sæ rskilt vederlag til revisio
onsudvalgett, DKK 200.000
udgør sæ
ærskilt vederrlag til vede
erlagsudvalgget og DKK 395.000 til
t operationns udvalget (nyt
udvalg).
Ad dagsorrdenens pun
nkt 6:
Bestyrelse
en foreslår genvalg af Pricew
waterhouseC
Coopers, Statsautoriseeret Revisionspartnerse
elskab.
Ad dagsorrdenens pun
nkt 7.1:
Bestyrelse
en foreslår ændring af selskabets navn fra IC
C Companys
s A/S til IC G
Group A/S, idet
bestyrelse
en samtidig foreslår at optage
o
IC Coompanys A//S som nyt binavn.
b
Forsllaget indebæ
ærer
en ændrin
ng af § 1 i se
elskabets ve
edtægter, deer herefter vil
v have følge
ende ordlyd:
”Sellskabets navn
n er IC Group
p A/S.
Selsskabet driverr tillige virkso
omhed underr binavnene IC Companys
s A/S, InWeaar Group A/S
S,
Carlli Gry Internattional A/S og
g Brand Farm A/S.”
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I konsekvvens af ændringen af se
elskabets naavn foreslås det videre at
a ændre ”IC
C Companyss” til
”IC Group
p” i samtlige
e bilag til selskabets ved
dtægter, dett vil sige henholdsvis firre steder i bilag
b
1, to steder i bilag 2, fire steder i bilag 3 og tto steder i bilag 4.
Såfremt ændringen af selskab
bets navn vvedtages, vil
v selskabe
et ændre hhjemmeside fra
www.iccompanys.com
m til www.icg
group.net ogg i konsekve
ens heraf forreslås det i vvedtægterne
es §
7, 3. afsn
nit, § 11, 2. afsnit og § 11, 4. afsn
nit at indsæ
ætte ordene ”eller www. icgroup.net” før
”www.icco
ompanys.co
om”.
Ad dagsorrdenens pun
nkt 7.2:
Bestyrelse
en foreslår, at generallforsamlingeens bemynd
digelse til bestyrelsen ttil forhøjelse
e af
aktiekapittalen i vedtægternes § 5 A forn
nyes, sålede
es at bemyyndigelsen lløber indtil 23.
septembe
er 2019 på
å tilsvarend
de vilkår soom fastsat i den nuværende § 5 A. Forsla
aget
indebære
er, at datoen
n ”20. oktober 2014” ud
dgår i vedtæ
ægternes § 5 A, 2. afsnitt og erstatte
es af
datoen ”2
23. septemb
ber 2019”.
Ad dagsorrdenens pun
nkt 7.3:
Det foreslås at bemyyndige bestyrelsen til – uden forteg
gningsret for selskabets aktionærerr - at
udstede warrants, der
d giver re
et til at teggne for indttil nomineltt DKK 5.00
00.000 aktiier i
selskabett. Det foresslås endvide
ere at bem
myndige besstyrelsen til at gennem
mføre de til de
vedtagne warrants hø
ørende kontante kapitallforhøjelser.
Bemyndiggelserne fore
eslås indsat i selskabetss vedtægterr som nyt § 5 G, der skaal have følge
ende
ordlyd:
”Besstyrelsen er bemyndiget
b
til
t ad én ellerr flere gange at udstede warrants,
w
der giver ret til at
a
tegn
ne for indtil nominelt
n
DKK
K 5.000.000 aktier, dog kan
k regulering
g i henhold titil almindelige
e,
generelle regule
eringsmekanissmer fastsatt af bestyrelssen/direktione
en medføre eet større elle
er
min
ndre nomineltt beløb.
Bem
myndigelsen er
e gældende til og med deen 23. septem
mber 2019.
Selsskabets aktio
onærer skal ik
kke have forttegningsret ved
v udstedels
se af warrantts i henhold til
t
den
nne bemyndig
gelse, idet disse
d
skal uddstedes til fo
ordel for viss
se ledende m
medarbejdere
e,
heru
under direktio
onen, efter be
estyrelsens n
nærmere besllutning.
Warrrants skal giive ret til at tegne
t
aktier ttil mindst ma
arkedskursen
n på tildelingsstidspunktet. I
øvrig
igt fastsætter bestyrelsen
n de nærmeere vilkår for warrants, der
d udstedes i henhold til
t
bem
myndigelsen. Vilkårene for de ledende m
medarbejdere
e og direktion
nen kan væree forskellige.
Besstyrelsen kan
n efter de til enhver tidd gældende regler gena
anvende ellerr genudsted
de
even
ntuelle borttfaldne ikke
e udnyttede warrants, forudsat at
a genanvenndelsen elle
er
genudstedelsen finder sted in
nden for de vvilkår og tidsm
mæssige begrrænsninger, dder fremgår af
a
den
nne bemyndig
gelse. Ved genanvendelsee forstås adga
ang for bestyrelsen til at laade en anden
afta
alepart indtræ
æde i en allerede beståen
nde aftale om
m warrants. Ved
V genudsteedelse forstå
ås
bestyrelsens mu
ulighed for ind
den for samm
me bemyndig
gelse at genu
udstede nye w
warrants, hviis
allerede udstedte warrants err bortfaldet.
Besstyrelsen er bemyndiget till i perioden tiil og med 23. september 2019
2
at forhøøje selskabetts
aktiiekapital ad én
é eller flere gange
g
med in
ndtil i alt nom
minelt DKK 5.0
000.000 aktie
ier i selskabet.
Kap
pitalforhøjelse
erne skal gen
nnemføres veed kontant in
ndbetaling i fo
orbindelse m
med udnyttelse
af w
warrants. De
e ovenfor næ
ævnte alminddelige, generelle reguleringsmekanism
mer kan dog
med
dføre et størrre nominelt beløb, hvilkeet er omfatte
et af denne bemyndigelsse. Selskabetts
aktiionærer skal ikke have fo
ortegningsret til aktier, de
er udstedes ved
v udnyttelsse af udstedtte
warrrants. Aktiern
ne skal være omsætningsppapirer og sk
kal lyde på navn.”
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Ad dagsorrdenens pun
nkt 7.4:
Bestyrelse
en foreslårr, at bestyyrelsen i ttiden indtil næste orrdinære geeneralforsam
mling
bemyndigges til at lad
de selskabett erhverve eegne aktier inden for 10
0% af aktiekkapitalen til den
på erhverrvelsestidspu
unktet gældende børsku
urs med en afvigelse på
å op til 10%.
Ad dagsorrdenens pun
nkt 7.5:
Bestyrelse
en foreslår godkendelse
g
e ”Vederlags
gspolitik”, so
om er tilgæn
ngelig på IC Companys A/S’
A
hjemmesiide, www.icccompanys.ccom under Investorer//Generalfors
samling/Genneralforsam
mling
Materiale
e.
VEDTAGELSESKRAV
Til vedtaggelse af forsslagene und
der punkt 7
7.1, 7.2 og 7.3 kræves tiltrædelsee af mindst 2/3
såvel af de stemm
mer, som er afgivet, ssom af den del af selskabskap
s
pitalen, som
m er
repræsen
nteret. Dagso
ordenens øvvrige forslag kan vedtages med almindeligt stem
mmeflertal.
ADGANGS
SKORT OG FULDMAGT
F
Aktionære
er skal have
e et adgangsskort for at kkunne deltag
ge på genera
alforsamlinggen.
Selskabett anbefaler, at adgangskort rekvirerres online på
p www.iccom
mpanys.com
m under pun
nktet
Investorerr. VP-konton
nummer og internetkod
de til online bestilling fremgår af frremsendt e-mail
indkaldelsse. Alternatiivt kan VP-k
kontonummeer og intern
netkode rekvvireres hos Computersh
hare
A/S.
Bestilling af adgangsskort kan tillige ske hos Computershare A/S på
å telefax 45
5 46 09 98 eller
e
ved returrnering af tilmeldingsb
blanket, derr kan down
nloades på www.iccom
mpanys.com
m, til
Computerrshare A/S pr.
p post. Tilm
melding skal være Comp
putershare A/S
A i hændee senest den
n 19.
septembe
er 2014.
Såfremt e
en aktionærr er forhindret i at delttage i gene
eralforsamlin
ngen, kan aaktionæren give
fuldmagt til at afgive de stemme
er, der er knyyttet til aktio
onærens akttier eller afggive stemme
e via
brev.
Selskabetts bestyrelsse modtage
er gerne fu ldmagter frra aktionærrerne. I så fald anbeffaler
selskabett, at fuldmaggt afgives ele
ektronisk viaa www.iccom
mpanys.com
m under punkktet Investorrer.
Fuldmagt kan også afgives ved
d anvendelsse af fuldm
magtsblankett, der kan downloadess på
www.iccompanys.com
m. VP-konto
onummer ogg internetkode til online afgivelsse af fuldm
magt
fremgår a
af den fremsendte e-mail indkaldeelse eller ka
an rekvireres
s hos Compputershare A/S.
A
Fuldmagten skal afggives elektrronisk eller være Computershare A/S i hænnde senest 19.
septembe
er 2014.
Brevstemme kan affgives elekttronisk via www.iccom
mpanys.com eller ved at udfylde
e og
fremsende brevstem
mmeformula
ar, der kaan downlo
oades på www.iccom
mpanys.com, til
Computerrshare A/S. Brevstemm
men skal afggives elektro
onisk eller være
v
Comp utershare A/S
A i
hænde se
enest 23. se
eptember 20
014 kl. 10.00
0.
AKTIEKAP
PITALENS STTØRRELSE, STEMMERET
S
T OG KONTO
OFØRENDE PENGEINSTI
P
ITUT
Selskabetts aktiekapittal udgør DK
KK 169.428
8.070 fordeltt på aktier à DKK 10.
På genera
alforsamlinggen giver hve
ert aktiebeløøb på DKK 10
1 én stemm
me.
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Vedtægte
ernes § 10 bestemmer,, at aktionæ
ærernes ret til at deltage i og afggive stemme
e på
generalforsamlingen fastsættess i forhold til de akttier, som aktionærern
a
e besidderr på
registrerin
ngsdatoen. Registrering
gsdatoen err datoen én
n uge forud
d for generaalforsamling
gens
afholdelse
e. Besiddelsen af akttier opgøress på baggrrund af notteringer i eejerbogen samt
s
meddelelsser om ejerfforhold, som
m selskabet på registrerringsdatoen har modtagget med hen
nblik
på indførssel i ejerboggen, men som
m endnu ikkke er noterett deri.
Selskabett har Danske
e Bank som kontoførend
de pengeinsstitut.
AKTIONÆ
ÆRERNES SP
PØRGERET
Aktionære
er kan stille skriftlige
e spørgsmå l til selska
abets ledels
se om daggsordenen eller
e
dokumentter vedrøre
ende genera
alforsamlinggen. Skriftlige spørgsm
mål sendess til selskabets
adresse, Raffinaderivvej 10, 2300
0 Københavvn S (mrk. ”G
Generalforsa
amling”). Akktionærerne kan
endvidere
e mundtligt på generalforsamlingeen stille spø
ørgsmål til selskabets ledelse om
m de
nævnte fo
orhold.
INFORMA
ATION PÅ SELLSKABETS HJEMMESID
H
E
Senest 3 uger før generalforsam
mlingen vil følgende dokumenter blive gjort ttilgængelige
e på
selskabetts hjemmeside www.icco
ompanys.coom: (i) indkaldelsen, (ii) det
d samledee antal aktie
er og
stemmere
ettigheder på
p datoen fo
or indkaldelssen, (iii) de dokumente
er, der skal fremlæggess på
generalforsamlingen, inklusive de
en revidered
de årsrapport for 2013//14, (iv) daggsordenen og de
fuldstænd
dige forslag samt (v) formularer til aafgivelse af fuldmagt
f
og brevstemm e.
øbenhavn, d en 29. augu
ust 2014
Kø

Besstyrelsen
IC Com
mpanys A/S
S
CVR-nr. 62 81 64 14
1

Henvende
elser vedrøre
ende denne
e meddelelsee bedes retttet til:

Jens Bak--Holder
IR Managger
Telefon: 2
21 28 58 32
2

