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SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 
 

§ 1 
Selskabets navn er Eniig Varme A/S. 
 
Selskabets binavne er EnergiGruppen Varme A/S (EnergiGruppen Jylland Varme 
A/S), EG Jylland Varme A/S (EnergiGruppen Jylland Varme A/S), EGJ Varme A/S 
(EnergiGruppen Jylland Varme A/S), EG Varme A/S (EnergiGruppen Jylland Varme 
A/S) 
 

§ 2 
Selskabets formål er at drive varmeforsyningsvirksomhed udelukkende med fjern-
varmeaktiviteter i overensstemmelse med varmeforsyningslovgivningen. 

§3 
Selskabets indtægter, bortset fra eventuelt udbytte i henhold til § 5, må alene anven-
des til selskabets formål. 
 
 

SELSKABETS KAPITAL OG AKTIER 
 
 

§ 4 
Selskabets kapital er på kr. 50.000.000 - skriver kroner femtimillioner - fordelt i kapi-
talandele á kr. 1.000 og multipla heraf. 
 
Selskabets kapital er fuldt indbetalt. 
 
Ingen kapitalandel har særlige rettigheder, og ingen kapitalejer har pligt til at lade 
sine kapitalandele indløse. 
 
Kapitalandelene skal ikke være omsætningspapirer, men skal lyde på navn og være 
noteret i selskabets ejerbog. 
 
Der er ikke i selskabet udstedt ejerbeviser. 
 
 

EJERBOG OG EJERREGISTER 
 

§ 5 
 

Kapitalejernes fuldstændige navne og adresser, datoer for erhvervelse og afhændel-
se, størrelsen af den enkelte kapitalejers kapitalandel og de hertil knyttede stemme-
rettigheder samt oplysninger om panthavere og pantsætning af kapitalandele indfø-
res i selskabets ejerbog. 
 



  

Når Erhvervsstyrelsen opretter et elektronisk ejerregister, kan selskabet vælge heref-
ter at lade ejerregistret tjene som selskabets ejerbog i henhold til selskabslovens  
§ 50, stk. 2, jf. § 58. 
 
For at en overdragelse af en kapitalandel kan noteres i selskabets ejerbog, skal der 
over for bestyrelsen foreligge skriftlig dokumentation for overdragelsen fra såvel 
overdrageren som fra erhververen. 
 
 

GENERALFORSAMLING 
 

§ 6 
Selskabets generalforsamlinger afholdes i Herning Kommune, med mindre general-
forsamlingen énstemmigt måtte samtykke i generalforsamlingens afholdelse andet-
steds. 
 
Den ordinære generalforsamling afholdes i så god tid, at den reviderede og god-
kendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i  
Styrelsen inden udløbet af fristen i årsregnskabsloven. På generalforsamlingen skal 
den udarbejdede årsrapport fremlægges. 
 
Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med højst 4 ugers varsel og mindst  
2 ugers varsel ved almindeligt brev eller ved e-mail med angivelse af dagsorden til 
de i ejerbogen registrerede kapitalejere. 
 
Forslag fra kapitalejernes side må for at komme til behandling på den ordinære ge-
neralforsamling være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 6 uger før generalfor-
samlingens afholdelse. 
 
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når 2 medlemmer af bestyrelsen 
eller revisor finder det hensigtsmæssigt. Ekstraordinær generalforsamling skal ind-
kaldes inden 14 dage, når det til behandling af et bestemt angivet emne skriftligt for-
langes af kapitalejere, der tilsammen ejer mindst 5% af kapitalen. 
 
Senest 2 uger før hver generalforsamling fremlægges på selskabets kontor til efter-
syn for kapitalejerne dagsorden og de fuldstændige forslag, der skal behandles på 
generalforsamlingen, samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige 
årsrapport med revisorpåtegning og ledelsens årsberetning underskrevet af besty-
relse og direktion. 
 
Såfremt selskabets kapitalejere er enige herom, kan såvel form som frister for gene-
ralforsamlingers afholdelse fraviges. Herunder kan selskabet blandt andet foranledi-
ge, at generalforsamlinger afholdes uden fysisk fremmøde og uden overholdelse af 
sædvanligt indkaldelsesvarsel.  
  



  

 
§ 7 

Dagsordenen 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 og årsberetning til god-

kendelse. 
 
 4) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det 

godkendte regnskab. 
 
 5) Forslag fra bestyrelsen eller kapitalejere. 
 
 6) Valg af medlemmer til bestyrelsen. 
 
 7) Valg af formand og næstformand. 

 
     8) Valg af revisor. 
 
 9) Eventuelt. 
 

§ 8 

På generalforsamlingen giver hver kapitalandel a kr. 1.000 én stemme. 
 
Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt. En kapitalejer kan kun udstede 
en enkelt fuldmagt, og kun når denne ikke selv giver møde samtidig. 
 

§ 9 
Generalforsamlingen vælger ved simpel stemmeflerhed en dirigent, der skal lede 
generalforsamlingen og sikre, at denne afholdes på en forsvarlig og hensigtsmæssig 
måde. 
 

Med mindre andet følger af selskabsloven eller selskabets vedtægter afgøres alle 
anliggender på selskabets generalforsamling ved simpelt (almindeligt) stemmeflertal. 
 
Enhver stemmeberettiget kan forlange skriftlig afstemning med hensyn til de forelig-
gende forhandlinger. 
 
Til vedtagelse af beslutning om ændringer af selskabets vedtægter eller om selska-
bets opløsning kræves dog, at 2/3 af selskabskapitalen er repræsenteret på general-
forsamlingen, og at mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på general-
forsamlingen repræsenterede stemmeberettigede selskabskapital stemmer for for-
slaget. Er der ikke på generalforsamlingen repræsenteret 2/3 af selskabskapitalen, 
men forslaget er vedtaget med 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den repræ-
senterede stemmeberettigede selskabskapital, indkaldes snarest muligt en ny gene-
ralforsamling, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hen-
syn til den repræsenterede selskabskapitals størrelse. 



  

 
Dirigenten afgør alle spørgsmål om sagernes behandling, stemmeafgivningen og  
resultatet heraf. 

 
§ 10 

Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, der underskrives af 
dirigenten. 
 
 

BESTYRELSE OG DIREKTION 
 

§ 11 
Selskabets øverste ledelse består af en bestyrelse på 6 medlemmer, hvoraf 4 med-
lemmer vælges af generalforsamlingen og 2 medlemmer vælges af forbrugerne i 
henhold til bestemmelserne i § 13. Hertil kommer eventuelle medarbejdervalgte 
medlemmer. 
 
Varmeforsyningslovens krav om forbrugerrepræsentation opfyldes i medfør af lovens 
§ 23 h, stk. 4. Kravene i § 23 h, stk. 4, nr. 1) opfyldes ved forbrugernes valg af to 
bestyrelsesmedlemmer i selskabet i henhold til § 13 nedenfor. Kravene i § 23 h, stk. 
4, nr. 2) opfyldes ved forbrugernes deltagelse i valget af repræsentantskabet i Eniig 
a.m.b.a., idet repræsentantskabet vælger bestyrelsen i Eniig a.m.b.a., som indirekte 
vælger de øvrige bestyrelsesmedlemmer i selskabet. 
 

§ 12 

Generalforsamlingens valg af medlemmer til bestyrelsen samt af dens formand og 
næstformand sker for 1 år ad gangen.  
 
For forbrugervalgte medlemmer er valgperioden som fastlagt i § 13. 
 
Bestyrelsens medlemmer, formand og næstformand kan genvælges.  
 

§ 13 

Forbrugere, hvis ejendomme er tilsluttet selskabets anlæg til fremføring af opvarmet 
vand eller damp, vælger ved direkte valg 2 medlemmer til bestyrelsen samt et antal 
suppleanter. Første valg afholdes inden udgangen af 2018. De forbrugervalgte med-
lemmer valgt i 2018 indtræder i bestyrelsen umiddelbart efter valgets gennemførelse, 
idet bestyrelsen indtil da består af de 4 generalforsamlingsvalgte medlemmer.  
 
Medlemmerne og suppleanterne vælges for 4 år ad gangen, idet der dog gælder 
særlige regler for de første to valgperioder. Første valgperiode løber frem til den or-
dinære generalforsamling i 2021. Anden valgperiode er på 2 år og løber således 
frem til den ordinære generalforsamling i 2023. 
 
De nærmere regler for gennemførelse af valget, herunder valgret og valgregler, fast-
sættes i et valgregulativ. Valgregulativet skal godkendes af selskabets generalfor-
samling.  
 



  

§ 14 

Bestyrelsen har den overordnede og strategiske ledelse af alle selskabets anliggen-
der. 
 
Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførel-
sen af sit hverv. 
 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er 
repræsenteret. De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stem-
meflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. 
 
Følgende beslutninger kan alene træffes, hvis der er simpel majoritet herfor på to 
efter hinanden følgende bestyrelsesmøder afholdt med et sådant tidsmæssigt mel-
lemrum, at beslutningsforslaget kan forelægges selskabets aktionær(er): 

- salg, pantsætning eller anden tilsvarende disponering af hele eller væsent-
lige dele af selskabets virksomhed, herunder af kapitalandele i dattersel-
skaber eller lignende, 

- indgåelse af længerevarende og væsentlige strategiske alliancer eller an-
dre permanente strategiske samarbejder med ikke-koncernforbundne virk-
somheder (ved koncernforbundne virksomheder forstås i nærværende be-
stemmelse virksomheder, med hvem selskabet direkte eller indirekte er 
forbundet ved egne eller andre kapitalbesiddelser, og i hvis ledelser sel-
skabet eller selskabets aktionær(er) direkte eller indirekte er repræsente-
ret). 

 
 
Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, når vedkommende skønner det påkrævet, 
eller når et bestyrelsesmedlem eller en direktør fremsætter krav herom. 
 
Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en protokol, der underskrives af 
samtlige tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen. 
 
På det første bestyrelsesmøde efter foretaget revision forelægges revisionsprotokol-
len, og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer skal med deres underskrift be-
kræfte, at de er gjort bekendt med indholdet. 

 
§ 15 

Bestyrelsen ansætter en eller flere direktører i selskabet til at lede den daglige drift. 
Bestyrelsen fastsætter endvidere vilkårene herfor og de nærmere regler for direktio-
nens kompetence.  
 
 

TEGNINGSREGEL 
 

§ 16 
 

Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsens formand eller med et 
andet medlem af bestyrelsen eller af den samlede bestyrelse. 



  

 
 

REGNSKAB OG REVISION 
 

§ 17 
 

Selskabets regnskabsår løber fra den 01.01. til den 31.12.  
 

§ 18 
 

Revision af selskabets regnskaber foretages af en statsautoriseret revisor, der væl-
ges af generalforsamlingen for 1 år ad gangen. 
 
Årsregnskabet skal give et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, dets 
økonomiske stilling samt resultat og opgøres under omhyggelig hensyntagen til til-
stedeværende værdier og forpligtelser og under foretagelse af påbudte og nødven-
dige afskrivninger. 

 

UDBYTTE 
 

§ 19 
Når den reviderede årsrapport er godkendt af selskabets generalforsamling, udbeta-
les det årlige udbytte til den, der i ejerbogen står indført som kapitalejer af de pågæl-
dende kapitalandele. 
 
Generalforsamlingen har bemyndiget bestyrelsen til at træffe beslutning om uddeling 
af ekstraordinært udbytte. Bemyndigelsen er afgivet uden særlige begrænsninger og 
løber tidsubegrænset, indtil den tilbagekaldes. 
 
Bortset fra udbytte, der medgår til hel eller delvis tilbagebetaling af den i selskabet 
indskudte kapital – hvilken indskudskapital pr. 1. januar 2013 udgør 607.359.000 kr. 
– kan udbyttet ikke overstige et beløb svarende til en normal forrentning af den i sel-
skabet indskudte kapital pr. 1. januar 2013 med tillæg af eventuelle senere indskud 
og fradrag af eventuelle senere udlodninger af indskudskapital. Den anførte normale 
forrentning, der kan udloddes som udbytte, inkluderer den opsatte forrentning på 
282.000.000 kr. i henhold til Energitilsynets afgørelse af 26. juni 2012. 

 
SELSKABETS OPLØSNING 

 
§ 20 

I tilfælde af selskabets opløsning skal aktionærerne have udbetalt den på opløs-
ningstidspunktet indestående indskudskapital i selskabet. Selskabets formue i øvrigt 
skal af aktionærerne anvendes til selskabets formål. 

---------- 
 

Således godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. maj 2018. 


	SELSKABETS NAVN OG FORMÅL

