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VEDTÆGTER 

JOBINDEX A/S 

(CVR nr.: 21367087) 

 

 

 

 

Navn, hjemsted og formål 

 

1  

Selskabets navn er Jobindex A/S 

 

Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Jobsafari A/S (Jobindex A/S), Jobbsafari 

A/S (Jobindex A/S), Job-index A/S (Job-index A/S). 

 

2  

Selskabets formål skal være at drive virksomhed i Danmark under jobformidlingsområdet, 

særligt gennem internetbaserede løsninger, og anden i forbindelse dermed stående 

virksomhed. 

 

Aktiekapital, aktiebrev m.v. 

 

3  

Selskabets aktiekapital er kr. 900.000 fordelt i aktier à kr. 1 eller multipla heraf. 

 

Selskabets aktiekapital er fuldt indbetalt. 

 

4  

Aktierne skal lyde på navn og skal noteres i selskabets ejerbog.  Selskabet kan lade en af 

selskabets bestyrelse udpeget ejerbogsfører føre ejerbogen.  Ejerbogsfører er Computershare 

A/S, Lottenborg 26D, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby. 
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Selskabets aktier er registreret i VP Securities A/S, CVR nr. 21599336.  Aktieudbytte 

udbetales gennem VP Securities A/S og indsættes på de hos VP Securit ies A/S registrerede 

udbyttekonti.  Rettigheder vedrørende selskabets aktier anmeldes til VP Securities A/S. 

 

Aktierne er omsætningspapirer. 

 

Ingen aktier skal have særlige rettigheder, og ingen aktionær skal være forpligtet til at lade 

sine aktier indløse helt eller delvist. 

 

5  

Aktier, som ikke er registreret i VP Securities A/S, og som er bortkommet, skal kunne 

mortificeres af bestyrelsen uden dom i henhold til de regler, der gælder vedrørende 

mortifikation af aktiebreve, der ikke er omsætningspapirer. 

 

6  A.1 

Bestyrelsen er bemyndiget til, inden den 20. november 2023, at forhøje aktiekapitalen ad én 

eller flere gange ved nytegning med indtil 100.000 stk. nye aktier á 1 kr. Forhøjelsen kan ske 

helt eller delvist ved kontant indbetaling, apportindskud eller ved udstedelse af fondsaktier til 

medarbejderne i selskabet eller dettes datterselskaber. Tegningen skal ske med fortegningsret 

for de hidtidige aktionærer. Bestyrelsen fastsætter vilkårene for aktietegningen ved de enkelte 

udbud, herunder tegningskursen. Aktierne skal lyde på navn og er omsætningspapirer. Ingen 

aktier skal have særlige rettigheder, og ingen aktionærer skal være forpligtet til at lade sine 

aktier indløse helt eller delvist.  

 

6 A.2 

 

Bestyrelsen er bemyndiget til, inden den 20. november 2023, at forhøje aktiekapitalen ad én 

eller flere gange ved nytegning med indtil 100.000 stk. nye aktier á 1 kr. Forhøjelsen kan ske 

helt eller delvist ved kontant indbetaling, apportindskud eller ved udstedelse af fondsaktier til 

medarbejderne i selskabet eller dettes datterselskaber. Tegningen skal ske uden fortegningsret 

for de hidtidige aktionærer. Bestyrelsen fastsætter vilkårene for aktietegningen ved de enkelte 

udbud, herunder tegningskursen. Aktierne kan dog ikke udstedes til en kurs under 

markedskurs. Aktierne skal lyde på navn og er omsætningspapirer. Ingen aktier skal have 

særlige rettigheder, og ingen aktionærer skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse helt 

eller delvist. 
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6 A.3 

 

Den nominelle kapitalforhøjelse, bestyrelsen kan træffe beslutning om i medfør af 

vedtægternes punkt 6 A.1 og 6 A.2, kan samlet ikke overstige 100.000 kr., det vil sige, at der i 

henhold til bemyndigelserne i punkt 6 A.1 og 6 A.2 maksimalt kan tegnes 100.000 stk. nye 

aktier á 1 kr. 

 

6 B 

 

I indtil 18 måneder efter selskabets ordinære generalforsamling den 20. maj 2022 er 

bestyrelsen bemyndiget til efter reglerne i selskabslovens § 198 at lade selskabet erhverve 

egne aktier mod betaling af et vederlag, der skal ligge indenfor +/- 10 % af markedsværdien 

(børskursen) af aktierne på erhvervelsestidspunktet. 

 

Generalforsamlinger 

 

7  

Alle generalforsamlinger indkaldes ved almindeligt brev eller email til aktionærerne på den til 

ejerbogen opgivne adresse eller email adresse fremsendt med mindst to ugers og højest fire 

ugers varsel.  Indkaldelsen til generalforsamling vil tillige fremgå af selskabets hjemmeside. 

 

Enhver aktionær har ret til at få et bestemt emne behandlet på generalforsamlingen, hvis 

aktionæren skriftligt fremsætter krav herom over for bestyrelsen i så god tid, at emnet kan 

optages på dagsordenen for generalforsamlingen.  Forslag, der er indkommet senest seks 

uger før afholdelsen af generalforsamlingen, vil være sikret optagelse på dagsordenen for 

den pågældende generalforsamling. 

 

Ordinære generalforsamlinger afholdes i København og i så god tid, at den reviderede og 

godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen 

inden udløbet af fristen i årsregnskabsloven. 
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På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen være som følger: 

 

(1) Valg af dirigent. 

(2) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 

(3) Forelæggelse af den reviderede årsrapport til aktionærernes godkendelse. 

(4) Bestyrelsens forslag til overskuddets fordeling eller dækning af tab i henhold til 

den godkendte årsrapport. 

(5) Valg af medlemmer til bestyrelsen. 

(6) Valg af revisor. 

(7) Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærerne. 

 

8  

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes efter begæring af bestyrelsen, revisor eller af 

aktionærer, der repræsenterer mindst 5 % af aktiekapitalen. 

 

9  

Dagsordenen for enhver generalforsamling tillige med alle forslag, der skal forelægges 

generalforsamlingen - og i tilfælde af den ordinære generalforsamling også den reviderede 

årsrapport - skal være gjort tilgængelige for aktionærerne mindst to uger før general-

forsamlingens afholdelse. 

 

10  

For hver kr. 1 aktier har én aktionær én stemme. 

 

Enhver aktionær har adgang til generalforsamling, hvis han senest tre dage før dennes 

afholdelse har løst adgangskort dertil for sig selv og sin eventuelle rådgiver på selskabets 

kontor med henvisning til stedfunden notering af aktierne i ejerbogen eller forevisning af 

dokumentation for aktiebesiddelsen. 

 

Den, der har erhvervet aktier ved overdragelse, kan ikke udøve stemmeret for de 

pågældende aktier på generalforsamlinger, der er indkaldt, medmindre vedkommende er 

noteret i ejerbogen eller har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse. 
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Den, der har erhvervet aktier på anden måde end ved overdragelse, kan ikke udøve 

stemmeret for de pågældende aktier, medmindre vedkommende er noteret i ejerbogen eller 

har anmeldt og dokumenteret sin ret forud for generalforsamlingen. 

 

Selskabslovens § 84, stk. 1 og 2, om registreringsdatoen finder tilsvarende anvendelse på 

selskabets aktier. 

 

En aktionær kan udnævne en fuldmægtig til at overvære en generalforsamling og stemme på 

sine vegne. 

 

11  

Alle beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed med følgende undtagelser: 

 

Til vedtagelse af beslutninger om ændringer i selskabets vedtægter eller til at vedtage 

beslutning om selskabets likvidation kræves, at mindst to tredjedele af de afgivne stemmer 

og af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital stemmer 

for forslaget. 

 

12  

En beretning over generalforsamlingen skal indføres i den dertil af bestyrelsen autoriserede 

protokol.  Sådanne beretninger skal underskrives af dirigenten og tilstedeværende 

bestyrelsesmedlemmer. 

 

13  

Selskabets ledelse forestås af en bestyrelse, som skal bestå af mindst tre og højst otte 

medlemmer, som vælges for et år ad gangen.  Genvalg kan finde sted. 

 

14  

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabets anliggender. 

 

Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden nærmere bestemmelse om udførelsen af sit 

hverv. 
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15  

Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af et til tre medlemmer til at varetage 

selskabets daglige drift.  Bestyrelsen træffer beslutning om vilkårene for direktionens 

ansættelse og træffer ligeledes beslutning om omfanget af dens kompetence. 

 

16  

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af en direktør i forening med et 

bestyrelsesmedlem. 

 

Revision 

 

17  

Selskabets årsrapport skal revideres af en statsautoriseret revisor valgt af general -

forsamlingen for et år ad gangen. 

 

18  

Selskabets regnskabsår skal være 1. januar til 31. december.  Første regnskabsperiode løber 

fra 1. januar til 31. december 1999. 

 

- 0 - 

 

Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 20. maj 2022.  

 

 

 
 


