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V.

Dagsordenen var følgende

l. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.

Bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i hen-

hold til den godkendte årsrapport.

4. Godkendelse afbestyrelsens vederlag for det igangværende regnskabsår.

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

6. Valg af revisor

Bemyndigelse efter selskabslovens $ 198 til bestyrelsen, til i et tidsrum på

l8 måneder fra generalforsamlingens dato til at lade selskabet erhverve

egne aktier op til 10 % af selskabets til enhver tid værende aktiekapital,

mod et vederlag mellem 0 kr. og op til 10 %o over den påNasdaq Copenha-

gen A/S til enhver tid noterede sælgerkurs

2.

J.
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8. Forslag fra bestyrelsen

8.1. Ændring af sproget for udarbejdelse og aflæggelse af årsrapporten

8.2. Ændring af vedtægter vedrørende aldersgrænse for bestyrelsesmed-

lemmer

8.3. Generel opdatering af vedtægter

9. Eventuelt

Selskabets bestyrelsesformand, Frede Clausen, bød velkommen og oplyste, at be-

styrelsen havde udpeget advokat Martin Lavesen som dirigent.

Dirigenten takkede for at være blevet udpeget og oplyste, at generalforsamlingen

var indkaldt elektronisk via Nasdaq Copenhagen A./S' indberetningssystem og på

selskabets hjemmeside 21. februar 2019, og at selskabets hjemmeside ikke havde

været nede i perioden fra offentliggørelse og indtil generalforsamlingen. Endvidere

var indkaldelsen blevet offentliggjort i Erhvervsstyrelsens informationssystem 21.

februar 2019, og generalforsamlingen annonceret i Berlingske Tidende 22. februar

2019.De aktionærer, der havde indgivet begæring herom, var blevet indkaldt elek-

tronisk 21 februar 2019, ligesom de aktionærer, der havde bedt om blive skriftligt
indkaldt, havde modtaget en sådan indkaldelse.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, og at ingen

havde indvendinger mod generalforsamlingens lovlighed.

På generalforsamlingen var repræsenteret en aktiekapital pä 1.772.427,761<r., sva-

rende til 88.621.388 stemmer (35,47 Yo af den samlede aktiekapital og de samlede

stemmer). 0 stemmer var afgivet på forhånd ved fuldmagt til bestyrelsen, og

2.850.832 stemmer var afgivet på forhånd ved brevstemmer.

Ad pkt. I og2

På forslag fra dirigenten og i overensstemmelse med traditionen i selskabet blev

dagsordenens punkt I og 2 behandlet under ét.
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Selskabets bestyrelsesformand, Frede Clausen, aflagde beretning om selskabets

virksomhed i 2018.

Bestyrelsesformanden redegjorde kort for selskabets udvikling gennem det seneste

år med ejendomsforretningen i Polen gennem selskabets polske datterselskab. Sel-

skabets mission i den nære fremtid er at fokusere på udlejning og administration,

og at skabe en lønsom virksomhed. På lang sigt er selskabets mission at aflrænde

ejendommene og at udlodde dividende til aktionærerne.

Selskabet har haft en udskiftning i ledelsen med tiltrædelse af Jaroslaw Lipinski,

som administrerende direktør. Jaroslaw Lipinski introducerede kort sig selv.

Selskabet har to faste ejendomme i Polen; et grundstykke med et fabriksanlæg i
Warszawa og et mindre stykke landbrugsjord i Blichowo. Selskabets aktuelle situ-

ation er at vedligeholde og renovere bygningerne, at opretholde en høj udlejnings-

procent, at fokusere på nye lejekontrakter, at forny lejekontrakter, at fortsætte akti-

viteterne inden for fast ejendom, at styrke administrationen og organisationen i for-

hold til at drive ejendommene samt fortsat at erhverve aktier gennem det polske

holdingselskab CeMat Real Estate fra minoritetsaktionærer i Cemat70.

Fremover skal selskabet styrke teamet inden for udlejning og ejendomsadministra-

tion, genudleje og identificere yderligere indtægtskilder, øEe udlejningsprocenten i
2019 fra de nuværende 9l %o, genudleje de af TopsilGlobalWafers opsagte lokaler

og forsat erhverve aktier fra minoritetsaktionærer.

I2019 skal selskabet indfri en række måI, herunder indtægtsfremgang, højere ud-

lejningsprocent, retmæssig adkomst til ejendommen, opbygning af et ejendoms-

team baseret på kompetente og motiverede medarbejdere, ændring af klassificering

i lokalplanen, salg afaktiver og forberede udlejning afde lokaler, der er opsagt af
TopsilGlobalWafers (ca. 20Yo af det samlede areal). På den langsigtede bane inden

for 5-7 år har selskabet fastsat fire milepæle: (1) Retmæssig adkomst til grunde, (2)

ændring af klassificering i lokalplanen, (3) løsning af forhold om fælles ejerskab,

og (4) indgåelse af salgsaftale med en investor.

Selskabets forventninger til2019 er et EBITDA for CeMat-koncernen på omkring

l<r.3-4 mio. og et mindre positivt nettoresultat før indregningen af vurderingen af
investeringsej endommen.

Bestyrelsesformand fremlagde herefter den af BDO reviderede årsrapport for 2018

s¡de 3



Arsrapporten udviste en omsætning på 38.189 t.kr. og et resultat før renter, skat,

afskrivninger og nedskrivninger (EBITDA) pã 2.063 t.kr. Årets resultat udgjorde

et overskud pã 136 t.kr. Status balancerede med 130.651 t.kr. og egenkapitalen,

ekskl. minoriteter, udgjorde 106.830 t.kr.

Beretningen og årsrapporten blev herefter debatteret, og der blev stillet spørgsmåI,

som blev besvaret af bestyrelsesformanden.

Generalforsamlingen tog herefter ledelsens beretning til efterretning og godkendte

enstemmigt den reviderede årsrapport.

Ad pkt.3

Bestyrelsen foreslog, at ikke blev udbetalt udbytte for regnskabsåret 2018

Generalforsamlingen godkendte forslaget med 88.421.388 stemmer for og 0 stem-

mer imod. Der var 200.000 brevstemmer, der havde undladt at stemme.

Ad pkt.4

Bestyrelsen foreslog uændret basisvederlag til bestyrelsen for det igangværende

regnskabsår2018påkr. 140.000.Formandensvederlagbestårafbasisvederlagetx

2, 5, næstformandens vederlag består af basisvede rlaget x 7,7 5 .

Generalforsamlingen godkendte forslaget enstemmigt.

Ad pkt.5

Der forelå forslag om genvalg af Frede Clausen, Eivind Dam Jensen og Joanna L.

Iwanowska-Nielsen til bestyrelsen. Selskabslovens $ 120 blev iagltaget.

Generalforsamlingen genvalgte Frede Clausen, Eivind Dam Jensen og Joanna L.

Iwanowska-Nielsen til bestyrelsen med 88.421.388 stemmer for og 0 stemmer

imod. Der var 200.000 brevstemmer, der havde undladt at stemme.
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Ad pkt.6

Bestyrelsen stillede forslag om genvalg af BDO Statsautoriseret Revisionsaktiesel-

skab som selskabets revisor.

Generalforsamlingen valgte enstemmigt BDO Statsautoriseret Revisionsaktiesel-

skab.

Ad pkt.7

Der forelå forslag om at bemyndige bestyrelsen til i et tidsrum på 18 måneder fra

generalforsamlingens dato at lade selskabet erhverve egne aktier op til 10 % af Sel-

skabets til enhver tid værende aktiekapital, mod et vederlag mellem 0 kr. og op til
l0 Yo over den på Nasdaq Copenhagen A/S til enhver tid noterede sælgerkurs.

Dirigenten redegjorde for den selskabsretlige baggrund for forslaget.

Generalforsamlingen vedtog forslaget med 88.321.388 stemmer for og 300.000

brevstemmer imod.

Ad pkt.8

8.1 .lÐndring af sproget for udarbejdelse og aflæggelse af årsrapporten

Dirigenten redegjorde for den selskabsretlige baggrund for forslaget.

Adspurgt af en aktionær oplyste bestyrelsesformanden, at aktierne i selskabet ho-

vedsaligt er ejet af danskere. Aktionæren ønskede forslaget optaget til skriftlig af-

stemning og anbefalede generalforsamlingen at stemme imod forslaget.

Dirigenten satte herefter forslaget under afstemning og fremhævede, at vedtagelse

af forslaget krævede simpelt flertal.

Af de afgivne stemmer blev der afgivet 88.421.388 stemmer for besfyrelsens for-

slag og 200.000 stemmer i mod bestyrelsens forslag.

Dirigenten meddelte herefter, at afstemningsresultatet betød, at bestyrelsens forslag

var vedtaget.
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8.2 ,lDndring af vedteegter vedrørende aldersgrænse for bestyrelsesmedlem-

mer

Dirigenten redegjorde for den selskabsretlige baggrund for forslaget.

Generalforsamlingen vedtog forslaget med 88.421.388 stemmer for og 200.000

brevstemmer imod.

8.3 General opdatering af vedtægter

Dirigenten redegiorde for den selskabsretlige baggrund for forslaget.

Adspurgt af en aktionær bekræftede dirigenten, at den danske version af vedtæg-

terne har forrang for den engelske version afvedtægterne.

Generalforsamlingen vedtog forslaget enstemmigt.

Ad pkt.9

Der var ikke yderligere emner til behandling under dette punkt.

Generalforsamlingen bemyndigede dirigenten til at foretage de vedtagne ændringer

og anmelde dem til Erhvervsstyrelsen.

Generalforsamlingen hævet kl. I 5.20.

Lavesen
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