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Den 14. april 2011 blev der afholdt ordinær generalforsamling i 
 

Topsil Semiconductor Materials A/S 
CVR nr. 24932818 

 
hos advokatfirma Plesner, Amerika Plads 37, 2100 København Ø. 
 
Dagsordenen var:  
 
1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabs-

år. 
 
2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse samt godkendelse 

af bestyrelsens vederlag. 
 
3. Bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud i henhold til den god-

kendte årsrapport. 
 
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 
 Bestyrelsen foreslår genvalg af: 
 

Jens Borelli-Kjær, formand, 51 år 
Civilingeniør (M/fysik), HD i udenrigshandel, MBA (INSEAD) 
Valgt til bestyrelsesformand i 2006 
Ledelseshverv: Adm. direktør i Vitral A/S, CCMA Holding APS, UAB 
Vitral, Litauen, Vitral UK Ltd., England. Bestyrelsesmedlem i Cemat Sili-
con S.A., Polen 
Særlige kompetencer: Erfaring inden for forretningsmæssig, industriel og 
generel ledelse fra forskellige brancher (byggematerialer, medicinsk ud-
styr og elektronik) 
 
Eivind Dam Jensen, næstformand, 59 år 
Statsautoriseret ejendomsmægler 
Valgt til næstformand i 2005 
Ledelseshverv: Adm. direktør og bestyrelsesmedlem i Ejendomsaktiesel-
skabet Bangs Gård og Aktieselskabet Eivind Dam Jensen og indehaver 
af Statsaut. Ejendomsmæglerfirma E. Dam Jensen 
Særlige kompetencer: Køb, salg, vurdering og udlejning af erhvervs- og 
investeringsejendomme samt ejendomsadministration 
 
Jørgen Frost, 56 år 
Civilingeniør maskinretning, HD i afsætningsøkonomi 
Valgt til bestyrelsen i 2006 
Ledelseshverv: Adm. direktør og bestyrelsesmedlem i Blendex 
A/S, stifter, adm. direktør og bestyrelsesmedlem i Frost Invest A/S samt 
bestyrelsesmedlem i Vestergaard Company A/S, Vestergaard Company 
Holding A/S, Vestergaard Comany Finance A/S, Kongskilde Industries 
A/S og RM Rich. Müller A/S. 
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Særlige kompetencer: Industriel ledelseserfaring inden for børsnoterede 
industriselskaber 
 
Michael Hedegaard Lyng, 41 år 
HD i regnskabsvæsen, Cand. merc. aud. 
Valgt til bestyrelsen i 2010 
Ledelseshverv: Koncerndirektør og CFO i NKT Holding A/S og medlem af 
bestyrelserne i en række selskaber i NKT koncernen. 
Særlige kompetencer: Traditionelle CFO discipliner i en global internatio-
nal børsnoteret industrivirksomhed 
 

5. Valg af revisor. 
 
6. Bemyndigelse til bestyrelsen til i et tidsrum på 18 måneder fra general-

forsamlingens dato til selskabet at erhverve egne aktier, mod et vederlag 
mellem 0 kr. og op til 10% over den på NASDAQ OMX Copenhagen til 
enhver tid noterede sælgerkurs, jf. selskabslovens § 198. 
 

7. Bestyrelsens forslag om godkendelse af vederlagspolitik for bestyrelsen 
og direktionen. 

 
8. Bestyrelsens forslag om gennemførsel af et reverse aktiesplit, hvorved 

aktiestørrelsen ændres fra DKK 0,25 til DKK 10, samt de konsekvens 
ændringer af selskabets vedtægter, som ændringen af aktiestørrelsen 
måtte nødvendiggøre. Ændringen af aktiestørrelsen indebærer, at en ak-
tionær med 40 gamle aktier á DKK 0,25 modtager en ny aktie á DKK 10. 
Ændringen vil ikke berøre selskabets nominelle kapital. I de situationer 
hvor en aktionær ikke måtte råde over tilstrækkelige gamle aktier á DKK 
0,25 til at kunne konvertere dem til et helt antal nye aktier á DKK 10, til-
byder selskabet henholdsvis at købe eller sælge op til 39 gamle aktier á 
DKK 0,25 til den respektive aktionær. Dette sker for at sikre, at alle akti-
onærer har mulighed for enten at afhænde eller erhverve gamle aktier á 
DKK 0,25, således at de kan konvertere deres aktiebeholdning til et helt 
antal nye aktier á DKK 10. Aktierne købes eller sælges til lukkekursen på 
NASDAQ OMX Copenhagen på dagen for handlen uden kurtage, gebyrer 
eller omkostninger af nogen art for aktionærerne. Såfremt forslaget ved-
tages forventes ændringen gennemført i løbet af maj måned 2011, og 
den forventes at medføre op til 3 dage, hvor der vil være lukket for han-
del med selskabets aktie. 

  
9. Bestyrelsens forslag om vedtægtsændringer og bemyndigelse til dirigen-

ten 
 
9.1 Der indsættes et nyt punkt som vedtægternes punkt 11. 2 indeholdende 

en aldersgrænse for bestyrelsesmedlemmer på 70 år.  
 
9.2 Den faste dagsorden for den ordinære generalforsamling i vedtægternes 

punkt 8.1 tilføjes et nyt punkt om godkendelse af bestyrelsens vederlag. 
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9.2 Bemyndigelse til dirigenten: 
  

Generalforsamlingens dirigent bemyndiges til at foretage de hensigts-
mæssige ændringer i nummereringen af bestemmelserne i vedtægterne, 
som følger af de vedtægtsændringer, der måtte være blevet vedtaget på 
generalforsamlingen, samt ændringer af lovhenvisning og terminologiske 
ændringer, som følger af den nye selskabslovs ikrafttræden. Dirigenten 
bemyndiges i øvrigt til at foretage sådanne ændringer i og tilføjelser til 
det på generalforsamlingen besluttede og anmeldelsen til Erhvervs- og 
Selskabsstyrelsen, som måtte blive krævet af Erhvervs- og Selskabssty-
relsen for at registrere de vedtagne beslutninger. 
 

10. Eventuelt. 
 

- 0 - 
 
Til dirigent udpegedes advokat Michael Vilhelm Nielsen, Plesner. Generalfor-
samlingen var indkaldt elektronisk via NASDAQ OMX Copenhagens indberet-
ningssystem og på selskabets hjemmeside den 22. marts 2011. Endvidere var 
indkaldelsen blevet offentliggjort i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens informati-
onssystem og i Berlingske Tidende. De aktionærer, der havde indgivet begæ-
ring herom, var blevet indkaldt elektronisk samme dato, og selskabets hjemme-
side har været tilgængelig fra 22. marts 2010.  
 
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og at in-
gen havde indvendinger mod generalforsamlingens lovlighed. 
 
På generalforsamlingen var repræsenteret en aktiekapital på 18.922.481,25 kr., 
svarende til 14,34% af aktiekapitalen.  
 
 
Ad 1 og 2: 
På dirigentens forslag blev dagsordenens punkt 1 og 2 behandlet under ét. Re-
visionen af årsrapporten for 2010 havde ikke givet anledning til forbehold. 
 
Selskabets bestyrelsesformand, Jens Borelli-Kjær, aflagde beretning om sel-
skabets virksomhed i 2010.  
 
Der blev stillet spørgsmål til beretningen og den blev debatteret.  
 
Generalforsamlingen tog herefter enstemmigt og med alle stemmer ledelsens 
beretning til efterretning. 
 
Selskabets administrerende direktør, Keld Lindegaard Andersen, fremlagde 
herefter den af Deloitte reviderede årsrapport for 2010. Årsrapporten udviste en 
omsætning på 456.705 tkr. og et resultat før renter, skat, afskrivninger og amor-
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tisering (EBITDA) på 102.040 tkr. Status balancerede med 592.267 tkr. og viste 
en egenkapital ekskl. minoriteter på 401.784 tkr. 
 
Årsrapporen blev herefter debatteret og der blev stillet spørgsmål til den admi-
nistrerende direktør om blandt andet volumen og priser.   
 
Generalforsamlingen godkendte herefter den reviderede årsrapport og besty-
relsens vederlag med 75.665.175 stemmer for og 24.750 stemmer imod. 
 
 
Ad 3: 
Bestyrelsen foreslog årets resultat på 63.013 tkr. overført til overført resultat og 
foreslog, at der ikke udbetales udbytte for regnskabsåret 2010.  
 
Generalforsamlingen godkendte enstemmigt og med alle stemmer forslaget. 
 
 
Ad 4: 
Der forelå forslag om genvalg af direktør Jens Borelli-Kjær, direktør Eivind Dam 
Jensen, direktør Jørgen Frost og direktør Michael Hedegaard Lyng til bestyrel-
sen. 
 
Generalforsamlingen genvalgte enstemmigt og med alle stemmer direktør Jens 
Borelli-Kjær, direktør Eivind Dam Jensen, direktør Jørgen Frost og direktør Mi-
chael Hedegaard Lyng.  
 
 
Ad 5: 
Der forelå forslag om genvalg af selskabets revisor Deloitte. 
 
Generalforsamlingen vedtog enstemmigt og med alle stemmer forslaget. 
 
 
Ad 6: 
Generalforsamlingen vedtog med 74.327.879 stemmer for og 1.362.046 stem-
mer imod at forlænge den eksisterende bemyndigelse for bestyrelsen til i et 
tidsrum på 18 måneder fra generalforsamlingens dato til selskabet at erhverve 
egne aktier, mod et vederlag mellem 0 kr. og op til 10% over den på NASDAQ 
OMX Copenhagen til enhver tid noterede sælgerkurs, jf. selskabslovens § 198. 
 
 
Ad 7: 
Dirigenten redegjorde for bestyrelsens forslag om vedtagelse af en vederlags-
politik, og bestyrelsen henviste i øvrigt, til den orientering herom der dels frem-
gik af indkaldelsen og dels blev nævnt af bestyrelsens formand under punkt 1. 
 
Fra salen blev der stillet krav om skriftlig afstemning om dette punkt da det in-
deholdt forslag om ændring/forhøjelse af bestyrelsesvederlaget for 2011.   
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Der gennemførtes skriftlig afstemning om dette punkt, som blev vedtaget af ge-
neralforsamlingen med 71.418.365 stemmer for og 3.326.546 stemmer imod.  
 
 

Bestyrelsesformanden meddelte, at bestyrelsen ønskede at trække forslaget 
tilbage. 

Ad 8: 

  
Bestyrelsesformanden redegjorde for baggrunden for bestyrelsens forslag om 
at gennemføre et reverse aktiesplit og om baggrunden for, at bestyrelsen øn-
skede at trække forslaget tilbage. Bestyrelsesformanden oplyste, at omkostnin-
gerne forbundet med at gennemføre dette punkt på dagsordnen efter forslagets 
fremsættelse havde vist sig at være ganske store, samt at disse omkostninger 
ikke stod mål med den fordel, der kunne opnås ved den nominelle forhøjelse af 
styk størrelsen på selskabets aktier.    
 
 

Punkt 9.1 på dagsordenen var forslag om vedtægtsændring, således at der ind-
sattes et nyt punkt 11.2 i selskabets vedtægter med følgende ordlyd: 

Ad 9: 

 
11.2 "Bestyrelsesmedlemmer udtræder automatisk af bestyrelsen på den 

førstkommende generalforsamling, efter de fylder 70 år."  
 
Generalforsamlingen vedtog forslaget med 74.327.365 stemmer for og 
1.362.046 imod. 
 
Punkt 9.2 vedrørte forslag om vedtægtsændring, således at der indsættes et 
nyt punkt 8.1 nr. 3 i selskabets vedtægter med følgende ordlyd: 
 
8.1 
      3) "Godkendelse af bestyrelsens vederlag for det igangværende regn-

skabsår." 
 
Generalforsamlingen vedtog forslaget med 75.665.175 stemmer for og 24.750 
stemmer imod. 
 
Generalforsamlingens dirigent blev i henhold til bestyrelsens anmodning i punkt 
9.3 bemyndiget til at foretage de hensigtsmæssige ændringer i nummereringen 
af bestemmelserne i vedtægterne, som følger af de vedtægtsændringer, der 
blev vedtaget på generalforsamlingen, samt ændringer af lovhenvisning og ter-
minologiske ændringer, som følger af den nye selskabslovs ikrafttræden. Diri-
genten blev bemyndiget til at foretage sådanne ændringer i og tilføjelser til det 
på generalforsamlingen besluttede og anmeldelsen til Erhvervs- og Selskabs-
styrelsen, som måtte blive krævet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen for at regi-
strere de vedtagne beslutninger. 
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Der var ikke yderligere punkter til behandling. 
Ad 10:  

 
Generalforsamlingen hævet. 
 
Som dirigent: 
 
 
___________________________ 
Advokat Michael Vilhelm Nielsen 
Plesner 


