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Selskabets navn og hjemsted 

 
§ 1.1 Selskabets navn er E.ON Varme Danmark ApS. 
 
§ 1.2 Selskabets hjemsted er Frederiksberg Kommune. 
 

 

Selskabets formål 

 

§ 2.1  Selskabets formål er at drive varmedistributionsnet samt sælge varme til slutbrugere inden 
for rammerne af den til enhver tid gældende lovgivning for sådanne aktiviteter. Selskabet 
kan endvidere udøve anden virksomhed, som efter bestyrelsens skøn står i forbindelse med 
den i forrige punktum nævnte virksomhed, såfremt sådan virksomhed kan udøves i et 
selvstændigt selskab med begrænset ansvar. 

 

 

Selskabets kapital 

 
§ 3.1  Selskabets anpartskapital er kr. 1.200.000, fordelt på anparter á kr. 100.000 eller multipla 

heraf. 
 
§ 3.2 Anpartshavernes navn, bopæl og antal anparter skal indføres i en anpartshaverfortegnelse, 

som er tilgængelig på elektronisk medie.   
 
 
Generalforsamling 

 

§ 4.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle selskabets anliggender inden for de i 
lovgivningen og nærværende vedtægter fastsatte rammer.  

 
§ 4.2 Generalforsamlingen afholdes på selskabets adresse eller andetsteds efter bestyrelsens 

beslutning, herunder i Malmö. 
 
§ 4.3 Generalforsamling indkaldes af direktionen med 8 dages varsel med almindeligt brev, e-mail 

eller telefax til anpartshaverne. Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år inden 5 
måneder efter udløbet af regnskabsåret. 

 
§ 4.4 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte: 
 
 1. Valg af dirigent. 
 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår. 
 3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse. 
 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den 

godkendte årsrapport. 
 5. Beslutning om decharge for direktionen og bestyrelsen. 
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen og af dennes formand.  
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 7. Valg af revisor. 
 8. Eventuelt 
 
§ 4.5 På generalforsamlingen giver hvert anpartsbeløb på kr. 100.000 én stemme. 
 
 
Bestyrelse og direktion 

 
§ 5.1  Bestyrelsen og direktionen forestår ledelsen af selskabets anliggender. Bestyrelsen skal 

sørge for en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed. 
 
§ 5.2 Bestyrelsen består af 1-2 medlemmer valgt af generalforsamlingen på den ordinære 

generalforsamling for tiden indtil næste ordinære generalforsamling finder sted. 
Generalforsamlingen vælger endvidere et antal suppleanter for bestyrelsesmedlemmerne, 
som svarer til antallet af generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. Genvalg kan 
finde sted.  

 
§ 5.3 Bestyrelsens formand vælges af generalforsamlingen. 
 
§ 5.4 Ud over de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer består bestyrelsen af indtil 3 

medlemmer valgt af én eller flere kommunalbestyrelser i forsyningsområdet, jf. 
varmeforsyningslovens § 23 h. Kommunalbestyrelsen(erne) vælger endvidere et tilsvarende 
antal suppleanter for de valgte bestyrelsesmedlemmer. Kommunalbestyrelserne vælger 
blandt deres midte eller blandt tidligere af kommunalbestyrelsen valgte medlemmer af 
selskabets bestyrelse. Valget skal tilrettelægges således, at de kommunalbestyrelsesvalgte 
bestyrelsesmedlemmer udgør flertallet af bestyrelsen, jf. varmeforsyningslovens § 23 h. 
Bestyrelsen udarbejder ”Retningslinjer vedrørende valg af kommunalbestyrelsesvalgte 
medlemmer til bestyrelsen for E.ON Varme Danmark ApS”, og forestår i overensstemmelse 
hermed kontakten med kommunalbestyrelserne. Medmindre den enkelte 
kommunalbestyrelse beslutter anderledes, vælger kommunalbestyrelsen dens medlem(mer) 
til bestyrelsen på kommunalbestyrelsens konstituerende møde, og valget har virkning for 
kommunalbestyrelsens funktionsperiode. Hvis valget af kommunalbestyrelsens 
bestyrelsesmedlem(mer) sker i kommunalbestyrelsens funktionsperiode, vælges 
kommunalbestyrelsens bestyrelsesmedlem(mer) af den siddende kommunalbestyrelse for 
den resterende funktionsperiode. 

 
§ 5.5 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit 

hverv. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når samtlige generalforsamlingsvalgte medlemmer 
er til stede samt mindst ét kommunalbestyrelsesvalgt medlem. Formanden kan indkalde 
selskabets revisor og advokat til bestyrelsesmøderne. I særlige tilfælde kan formanden 
invitere repræsentanter for de lokale Forbrugerråd til at deltage i bestyrelsesmøder. 

 
§ 5.6  De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal. Dog skal 

mindst ét bestyrelsesmedlem valgt af generalforsamlingen udgøre en del af flertallet. Ved 
stemmelighed er formandens stemme afgørende. 
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§ 5.7 Bestyrelsen ansætter en direktion til varetagelse af den daglige ledelse af selskabet. 
 
 
Tegningsregel 

 
§ 6.1 Selskabet tegnes af (1) bestyrelsens formand eller af (2) en direktør eller af (3) den samlede 

bestyrelse. Prokura kan kun meddeles af bestyrelsen. 
 
 
Ekstraordinære beslutninger 

 

§ 7.1 Ekstraordinære beslutninger skal godkendes af generalforsamlingen, herunder beslutninger 
om  

 
 a) omstruktureringer og frasalg af hele eller dele af virksomheden 
 b) etablering og nedlæggelse af datterselskaber mv. 
 c) køb og salg af fast ejendom, væsentlige driftsmidler og andre ejendele 
 d) indgåelse/ophævelse af længerevarende samarbejdsaftaler 
 e) fastsættelse og ændring af almindelige leveringsbetingelser 
 
 Generalforsamlingen skal forud for bestyrelsens vedtagelse forelægges beslutninger om 

ansættelse eller afskedigelse af en direktør. 
 

 

Revision 

 
§ 8.1 Selskabets årsrapporter revideres af en statsautoriseret revisor valgt af 

generalforsamlingen. Revisor fungerer for 1 år ad gangen frem til næste års ordinære 
generalforsamling. Genvalg kan finde sted. 

 
 
Regnskabsåret og udbytte 

 

§ 9.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
 
 
Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 10. april 2008. Vedtægterne er 
ændret på ekstraordinære generalforsamlinger den 30. december 2008, 27. december 2012, 27. 
august 2013 samt 12. juli 2021. 
 
 


