














 

Forbrugervalg 2018 – Eniig Varme 
Dokumentation af afstemningsresultat 

Udskrevet den 25. september 2018 kl. 08:00 

Behandlet af: Kasper Pilman Kristensen 

Afstemningsperiode: 10-09-2018 09:00:00 – 24-09-2018 23:59:59 

Det bekræftes, at resultatet er som nedenfor: 

 

Første stemme er afgivet: 10-09-2018 09:16:41 

Sidste stemme er afgivet: 24-09-2018 22:54:50 

Alle stemmer er afgivet på https://stemonline.dk/eniig, som har haft en oppetid på 100% i 

afstemningsperioden. 

Kontrol af stemmer efter valghandlingens udløb 

Efter afstemningens afslutning er alle stemmer gennemgået ud fra nedenstående 

kontrolpunkter: 

1. Tjek af stemmefordeling på forbrugsadresser – ingen bemærkninger 

2. Tjek af antal stemmer pr. ip-adresser – ingen bemærkninger 

3. Tjek af stemmefordeling over tid – ingen bemærkninger 
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Den uafhængige revisors erklæring om gennemgang af 

valgprotokollatet tilknyttet valg af forbrugerrepræsentanter til 

bestyrelsen i Eniig Varme A/S 

Til valgledelsen i Eniig Varme A/S 

Vi har udført review af valgprotokollatet af 26. september 2018 tilknyttet valg af forbrugerrepræsen-

tation i bestyrelsen hos Eniig Varme A/S. 

Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for valgledelsen. 

Vores konklusion udtrykkes med begrænset grad af sikkerhed. 

Ledelsens ansvar  

Valgledelsen har ansvaret for, at valgprotokollatet er udarbejdet i henhold til valgregulativet af 17. 

maj 2018.  

Revisors ansvar  

Vores ansvar er på grundlag af vores review at udtrykke en konklusion om, hvorvidt valgprotokollatet 

er udarbejdet i henhold til valgregulativet af 17. maj 2018 og herunder påse, at der er foretaget kor-

rekt fordeling af stemmer på de opstillede kandidater.  

Vi har udført vores review i overensstemmelse med ISAE 3000, andre erklæringsopgaver med sik-

kerhed end revision eller review af historiske finansielle oplysninger og yderligere krav ifølge dansk 

revisorlovgivning, med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at valgprotokollatet ikke indehol-

der væsentlige afvigelser i forhold til valgregulativet af 17. maj 2018. 

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab er underlagt international standard om kvalitetssty-

ring, ISQC 1, og anvender således et omfattende kvalitetsstyringssystem, herunder dokumenterede 

politikker og procedurer vedrørende overholdelse af etiske krav, faglige standarder og gældende krav 

i lov og øvrig regulering. 

Vi har overholdt kravene til uafhængighed og andre etiske krav i FSR - danske revisorers retningslin-

jer for revisors etiske adfærd (Etiske regler for revisorer), der bygger på de grundlæggende princip-

per om integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu, fortrolighed og professionel 

adfærd. 

Et review er begrænset til først og fremmest at omfatte forespørgsler til valgledelsen i Eniig Varme 

A/S og medarbejdere samt sammenholdelse af valgprotokollatet med valgregulativet samt underlig-

gende dokumentation for de i valgprotokollatet angivne konklusioner. 
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Omfanget af de handlinger, vi har udført ved vores undersøgelser, er mindre end ved en erklærings-

opgave med høj grad af sikkerhed. Som følge heraf er den grad af sikkerhed, der er for vores konklu-

sion, betydeligt mindre end den sikkerhed, der ville være opnået, hvis der var udført en erklærings-

opgave med høj grad af sikkerhed. 

Konklusion  

Ved vores review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at 

protokollatet ikke i al væsentlighed er udarbejdet i overensstemmelse med valgregulativet af 17. maj 

2018. 

Silkeborg, den 26.09.2018 

Deloitte  
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Peter Mølkjær Heidi Julitta Østergaard Jensen 
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