
i/EDTÆCzTEFt FOR BRD. KLEE Ali, c~F9E~~f~~. ~~~åQ•~~~~

~el~kab~t~ U~~~~ ~~ f~rrnål

Selskabefis navn er Brd. ISlee A/S.

§1.

§ 2.
Selskabets formål er a~ drivg ingeniør-, handels- og produkfiionsvirksomhed.

Selsfcabets kapit~9 og ~kfiier

Selskabets akfiiekapit~l er kr. 5.105.000.
~~

A~ akfiiekapi~alen er kr. 1. 00.000 A-aktier fordels i aktier å acr. 1.000,- og multipla heraf og
kr. 3.305.000 (33.050 stk.) B-aktier ~ord~it i aktier å kr. 100 (1 stk.).

Ef aktiebrev kan omfatte flere aktier.

Der gæld~~ i henhold fil nærvær~nØe paragraf særligs rigler om ~k~iernes nego~i~bili~~~r og om-
saettelighed, ligesom der i henhold fil § 12 tillægges /~- oØ B-al~cfier forskellig sf~mmeret. Ved
snere kapi~al~orhøjelse har A-akfiionærer ~oriegningsret til A-aktier og B-aktionærer fortegnings-
re~ fil ~-aktier. Sker forhøjelsen alene i erg aktiefclasse, har samflige akfiionærer ~ortegningsref til
nye aktier i forhold fil deres besiddelse af gamle aktier. I øvrigt har ingen aktier særlige rettighe-
der. Ingen aktionærer forpligtet til at lade sine aktier indløse hilt eller delvis.

A-aktier er ikke omsætningspapirer, de skal lyde på navn og noderes i s~lskabefis ejerbog.
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Ved overgang a~ A-akfier -herunder overgang fil livsarvinger -har A-akfionær~rne forkøbsret i
florhold fiil deres A-aktiebesiddelse fil den pris, der bevisliga kan opnås til anden side. A-
akfionærerne skal gøre ~forkøbsreiten gældende inden for en frisfi på 3 uger; regnet fra tilbud-
defs anmeld~is~ til bestyrelsen. Købesummen skal erlægges indeg for en frist på 3 uger, ~~gne~
fra tidspunktet for fastlæggeis~n af købesummen.

Gøres forkØbsrett~n ikEte gældende indm for 3 ugers iristen, er vedkommende A-a{ctieposfi fil
den rastsa~fe kurs fril overdragelig i 3 måneder.

(3-aktier er oØs~f~ingsØ~pir~r, de skal lyde på navn og være nofieret på navn i selskabets ejer-
bog senesi den 31. december 2001.

Der gilder ingen indskrænkninger i Q-akxiernes omsaeftelighed. Påtygning af navn på ~n aktie
eller dennes transport til en bes~emfi person eller for B-akfiiers vedkomØende fil ihændehaveren
skal kun have bitydning for selskabefi, når påtygningen eller transporten er notret i seiskabefis
ejerbog eller anmeldt og dokumen~eref over for selskabet. Selskabet er uØ~n ansvar for nofiere-
de påfiegningers rigtighed etler ægthed.

Udbefaling a~ udby~~e til A-aktionaererne sker ved fremsendelse fil den adresse, som er noteret i
selskabets ejerbog. Udbefialing afi udbytfie fil B-aktionærerne sker i henhold fil Værdipapircen-
fralloven til de af aktionærerne anviste konfii.

Udbytte, der ikke er hivet inden 5 år'~ra forfialdsdag~n, tilfalder selska~bef.

§ ~.
Ejerbogen døres a~ VP Investor Services AIS, CVR-nr. 30201183.

§ 5.
Bortkommer aktier, kupons eller fialons kan fabel ers~ar~~s vid ny udfærdigelse for ejereis reg-
ning, når deb bortkomne på lovlig vis er blevet mortific~ref uden dom.

Akfiier registrerefi i V~' SECURITIES A/S mortificeres efter de herom gældende regler.

~eneralf~~samlinger

§ 6.
Generalforsamlinger har din hrjesfe myndighed i ally selskabets anliggender inden for de i
lovgivningen og n~rvaerende vedtægter fas~satie grænser.

§ 7.
Selskabets generalfiorsamlinger afholØ~s på hjemsfi~de~ eller i København.
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Selsk~befs generalforsamlinger er åbne r'or pressin.

§ $.

Ally generalforsaØlinger indkaldes ar bestyrelsen med mindst 3 ugers og højst 5 ugers varsel
ved bekendtgørelse på selskabets hjemmeside Uvww.brd-klee.dk samt vid brev til alle i ejerbo-
gen nofierede aktionærer, som har fremsat begæring herom, indeholdende de emner, der skal
behandles.

§ 9.

Ordinær generalforsamling skal afholds i så god flid, at den reviderede og godkendte årsrap-
port Ican indsendes til Erhvervs- og Selskabssfiyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden
udløbet af ̀risten i årsregnskabsloven.

Forslag fra aktionærerne må for af komme til behandling på den ordinaere generalforsamling
være indgivet skriftligfi fil bestyrelsen senest 6 uger fiør afholdelsen af den ordinære generalfor-
samling. Modtages kravt senge; afgør bestyrelsen, om I.ravef er fr~msa~ i så god tid, at emnet
kan optages på dagsordenen.

~ 10.
Ekstraordinære generalfiorsamlinger afholdes, når bestyrelsen eller en revisor finder dette hen-
sigtsmæssigfi. Endvidere skal eksfiraordin~r generalforsamling indkaldes indyn 14 dage, når det
til behandling af et bestemt angiv~~ emne skrifi~ligt forlanges afi aktionerer, der repræsenterer
mindst 1/20 a akfiekapi~afen.

§ 11.

Senest 2 uger før hver generalforsamling fre~nl~gges på selskabets komor ti! eftersyn for aktio-
nærerne dagsordenen og de ~ulds~ændige forslag, dyr skal iremsØ~tes for generalforsamlingen.
For den ordinære generalforsamlings vedkoØmende skal tillige ~~remlægges årsrapport ~forsyne~
med revisionspåtegning og direktionens og bistyrelsens underskri~`ter. Det ~remlagt~ materiale
skal samtidig sendes til aktionærer, der har firemsat begæring derom.

§ 12.
Hvert A-aktiebeløb på kr. 1.000,00 giver 100 stemmer og hver B-aktiebeløb på kr. 100,00 giver
1 stemme.

Stemmeretten kØn udves vid fuldm~gtig, nar denne legitimerer sig på generalforsamlingen,
og fuldmagten er modtaget af selskabet senes~~ 1 dag inden generalforsamlingens afholdelse.
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En aktionærs ret fil a~ deltage i en generalforsamling og fil af ~fgiv~ stemme fastsæfites på bag-
grund af de akfiier, aktionæren besidder på registreringsdatoen, som ligger 1 uge iør general~or-
sam(ingens afiholdelse. De aktier, din enkelfie aktioner bisidder på registreringsdafio~n, opgø-
res på baggrund af noteringen i selskabets ejerbog saml meddelelser om ejerforhold, sogn sel-
skabe~ pr. registreringsdatoen har modfagefi med henblik på ind~Ørelse i ejerbogen, men som
indnu ikke er indført i ejerbogen.

Delfagels~ i general~orsamiingen foruds~tter, af aktionæren eller dennes fuldmægtige senest 3
dage fiør generalforsamlingen hay beg~ret adgangskort udleveret for sig selv og eventuel med-
følgende rådgiver. Adgangskort udsf~des til den, der ifølge ejerbogen er noteret som akfion~r
på regisfreringsdafioen, eller som selsE<abet pr. regis~reringsdafoen har modflaget meddelelse fra
med henblik på indførelse i ejerbogen.

En aktionær kan brevstemme. Brevstemmen skal i givet laid være modfaget af selskabet senes~~
3 dage inden generalforsamlingens afholdelse. Er brevstemmen modtagel afi selskab~~; er den
bindende for aktionæren og kan ikke tilbagekaldes.

§ 13.
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

1. ~~styrelsens biretning flor s~lskabefs virksomhed i det forløbne gir.

2. Fremlaeggelse af årsrappori med revisionspåfegni~g, samt beslutning om godkend~l-
se a~ årsrapporten og meddelelse af decharge for bestyrelsen.

3. Beslufnir~g om anvendelse af overskud eller dæE:ning a~ tab i henhold fil den godkend-
te årsrapporf.

4. Valg afi besiyrels~smedlemmer.

5. ~/alg af revisorer.

6. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer.

§ 14.
Generalforsamlingen ledes a~f en af bestyrelsen udpeg~f dirigent, der leder ~orhandiingerne og
afgør alle spørgsmål vedr~rende sagernes behandling og stemmeafgivningen.

Enhver st~mmeberettig~~ kan forlange skriftlig afstemning med hensyn fil de ioreliggend~ for-
handlingsernner.
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§ 15.

De på generalforsamlingen behandlede anliggender afg~res med almindelig stemmeflerhed,
medmindre selskabsloven foreskriver særlige regler om r~præsen~afiion og majoritet.

Aktionærerne har ret til ar møde på gen~ral~orsamlingen ved fuldmægiig, og aktionaeren hen-
holdsvis fiuldmægtigen kan møde sammen med en rådgiver.

§ 16.

Over deb på gen~raifiorsamlingen passerede indføres en bere~hi~g i iorhandlingsprofokollen, der
underskrives af dirigenten og bestyrelsens tilstedeværende medlemmer. Senest 2 uger efter
generalr'orsamlingens afholdelse skal protoEtollen eller en bekræ~te~ udskrift heraf være ~ilgæn-
gelig for aktionærerne på selskabets konor. Ligeledes senest 2 uger efter generalforsamlingens
afholdelse ofi~n'tliggøres afstemningsresultaterne 'ror gene~al~orsamlingen på selskabets hjem-
meside .brd-klee.dE~.

~e~tyre0se

§ 17.
Selskabet ledes af en besfi~relse besfiående af 3-5 medlemmer, der vælges ~fi generalforsam-
lingen for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

§ 18.
Besfiyr~lsen har den overordnede ledelse af selskabets anliggender. Bestyrelsen vælger af sin
midte en formand og en næstformand, der i 'Formandens fravær trædyr i dennes sted. ~es~yrel-
sen fastsæter vid ~n forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen ~f sid hverv.
Over det på bestyrefsesrr~ød~rn~ passerede føres en prorokol, der underskrives ar saØriige
tilstedeværende besfiyrelsesmedlemm~r. Til gyldig vedtagelse ar beslutninger kræves, af over
halvdelen og mindst 2 bestyrelsesmedlemmer er til stede og stemmer for forslaget. I til~æld~ af
stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 19.
På selskabets orØinære general~~orsamling afiholdf den 19. januar 2017 har generalrorsamlingen
bemyndigefi bestyrelsen fil at'crae~fe beslufining om:

1. uddeling a'r eks~raordi~a~r~ udbytte

2. at erhverve op fil 10 % af selska~e~s egne B-aktier sorn ~gr~e aktier mod vederlag sva-
r~nde til den på ~rhvervelses~idspunk~~r gnidende børskurs med en afvigelse p~ indtil 10
%. ~emyndig~is~n er gældende 5 år fra vedtagelsen.

§ 20.
Gen~ral~orsamlingen har i henhold fil selskabslovens § 139 på selskabets ordinære generalfor-
samlinØ den 30. januar 2008 godkendt overordnede retningslinjer for incitam~ntsa~lønning af
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selskabets dir~kfion. Retningslinjerne er o~renfiliggjorfi på selskabets hjemmeside: w~nrw.brd-
klee.dk.

~Bw~~C~f.~~r~

§ 21.
Bestyrelsen ansæff~r en direktion bestående af et iii tre medlemmer fiil af lede den daglige dri~i.

Teg~ir~g~Yet

§ 22.
Selskabet tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør r forming med e~
bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen {can meddle enkel eller ~Collekfiv prokura.

Revision og årerapport

§ 23.
Revision a~ selskabefis årerapport ~orefiages af en ill to s~t~tsauroriserede revisorer (dog mindste
det i.h.t. lovgivningen krævede anfial) valgi afi general`rorsamlingen flor tiden indfil ~æsfe ordinæ-
re generalforsamling.

§ 24.
Selskabers regnskabsir er fra 1. oktober fil 30. sepf~mber.

§ 25.
Årerapporten opgøres overensstemmende med god regnskabsskik og under foretagelse af på-
budte og nødvendige afskrivninger og h~nlæggeiser. Om anvendelse af overskuddet træffer
g~neralfors~mlinger~ bestemmelse ~fi:er bestyrelsens indstilling.

Som ændret på selskabets ordinære gen~ralYorsamling den 19. januar 2017.

Dirigent:

Klartin Arup-Rees
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