
Vedtægter – anpartsselskab 

VEDTÆGTER 

for 

 

# ApS 

  



 

1. Navn og hjemsted 

1.1 Selskabets navn er # ApS. 

 

2. Formål 

2.1 Selskabets formål er #. 

 

3. Selskabets kapital  

3.1 Selskabets kapital er på nominelt DKK # fordelt i kapitalandele á DKK 1,00 eller multipla heraf. 

 

3.2 Der udstedes ikke ejerbeviser. Selskabets kapitalandele er ikke-omsætningspapirer. De skal være 

noteret på navn i selskabets ejerbog. 

 

4. Generalforsamling 

4.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle selskabets anliggender inden for de i 

lovgivningen og vedtægterne fastsatte grænser. Kapitalejernes beslutninger på 

generalforsamlingen kan konkret træffes under fravigelse af lovens og vedtægtens form- og 

fristkrav, såfremt samtlige kapitalejere er enige herom, jf. selskabslovens § 76.  

 

4.2 Selskabets generalforsamlinger afholdes på selskabets hjemsted. 

 

4.3 Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år i så god tid, at den godkendte årsrapport 

kan indsendes til og er modtaget i Erhvervsstyrelsen inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb. 

 

4.4 Ordinær generalforsamling indkaldes skriftligt af direktionen tidligst 4 uger og senest 2 uger før 

generalforsamlingen ved almindeligt brev, pr. e-mail eller anden betryggende måde til alle i 

ejerbogen noterede kapitalejere. 

 

4.5 Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen og angive det væsentligste indhold 

af eventuelle forslag til vedtægtsændringer, samt i øvrigt opfylde kravene i selskabslovens § 96.  

 

4.6 Ekstraordinær generalforsamling til behandling af et bestemt emne kan forlanges indkaldt af hver 

kapitalejer uanset ejerandel. Indkaldelse hertil skal ske senest 2 uger efter, at skriftlig begæring er 



modtaget af direktionen. Ekstraordinær generalforsamling skal desuden afholdes efter 

generalforsamlingens eller direktionens beslutning. 

 

5. Dagsorden 

5.1 Senest 2 uger før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag fremlægges til 

eftersyn for kapitalejerne på selskabets kontor.  

 

5.2 Dagsordenen for ordinær generalforsamling skal omfatte: 

 

1. Valg af dirigent. 

2. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse. 

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

årsrapport. 

4. Valg af medlemmer til direktionen. 

5. Evt. valg af revisor. 

6. Indkomne forslag. 

7. Eventuelt. 

 

6. Beslutninger  

6.1 På generalforsamlingen giver hvert kapitalandelsbeløb på nominelt DKK # én stemme.  

 

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

der ikke efter lovgivningen eller vedtægterne kræves særlig stemmeflerhed.  

 

6.3 Til vedtagelse af beslutning om ændring af vedtægterne, eller om selskabets opløsning, kræves at 

beslutningen vedtages med mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer, som af den på 

generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede selskabskapital. 

 

7. Ledelse 

7.1 Selskabet ledes af en direktion på # medlemmer.  

 

8. Tegningsregel 

8.1 Selskabet tegnes af #. 



 

9. Regnskab  

9.1 Selskabets regnskabsår går fra den # til den #. Første regnskabsår går fra den # til den #. 

 

9.2 Selskabet har fravalgt revision.  

 

 


