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Generalforsamling i Forsikringsselskabet Brandkassen G/S i
likvidation
Til de delegerede i Forsikringsselskabet Brandkassen G/S i likvidation.
Der indkaldes hermed til generalforsamling mandag, den 11. januar 2021, kl. 16:00 hos Advokatfirmaet Poul Schmith, Vester Farimagsgade 23, 1606 København V.
hvor der foreligger følgende dagsorden:
a. Valg af dirigent
b. Forelæggelse af det reviderede og af likvidator underskrevne driftsregnskab og status til godkendelse
c. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab
d. Indkomne forslag
i.
Valg af medlikvidator
e. Valg af revisor
Mødeberettigede på generalforsamlingen er de 15 delegerede i selskabet, som valgt ved senest afholdte
valg til delegeretforsamlingen den 20. august 2020. Nærværende indkaldelse er ligeledes fremsendt ved
almindeligt brev til de 15 delegerede.
Henset til den nuværende situation i Danmark forårsaget af Covid-19 pandemien er det forventningen,
at det ved enstemmig beslutning fra samtlige 15 delegerede besluttes at fravige de almindelige formkrav,
der følger af lov om finansiel virksomhed, selskabsloven og selskabets vedtægter for afholdelse af generalforsamlingen, jf. lov om finansiel virksomhed § 114, stk. 4, jf. selskabslovens § 76, stk. 2.
Generalforsamlingen forventes således afholdt ved, at alle de delegerede forud generalforsamlingen modtager en stemmeseddel, hvorpå punkterne på den af likvidator og delegeretforsamlingen i fællesskab
udarbejdede dagsorden fremgår med mulighed for at afgive sin stemme.
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Den fremsendte stemmeseddel bedes returneret udfyldt og underskrevet til likvidators kontor enten pr.
e-mail til jaga@poulschmith.dk eller post, så den er modtaget senest den 8. januar 2021.
Der vil herefter blive udarbejdet et referat i overensstemmelse med de afgivne stemmer fra de 15 delegerede, der således vil have truffet beslutning i alle henseender vedrørende ovenstående dagsorden. Der vil
ikke blive afholdt en generalforsamling med mulighed for fremmøde på selskabets adresse.
Vedtagelseskrav
Valget af dirigent på generalforsamlingen foretages ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte delegerede, jf. vedtægternes § 8.
Godkendelse af det reviderede og af likvidator underskrevne driftsregnskab godkendes ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte delegerede, jf. vedtægternes § 8.
Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab, dagsordenens pkt. 4, vedtages med simpelt flertal blandt de fremmødte delegerede, jf. vedtægternes § 8.
Der kan træffes endelig beslutning på generalforsamlingen om det indkomne forslag til drøftelse, der
fremgår af dagsordenens pkt. d., i., således at pkt. d., i., træffes ved simpelt stemmeflertal blandt de
fremmødte delegerede, jf. vedtægternes § 8.
Valg af revisor afgøres ved simpelt stemmeflertal, jf. vedtægternes § 8.
Adgang til oplysninger
Denne indkaldelse med dagsorden og fuldstændige forslag vil være tilgængelig på selskabets hjemmeside
www.forsikringbrandkassen.dk.
Stemmeberettigelse
Selskabets 15 delegerede er stemmeberettigede på generalforsamlingen, hvor hver delegeret har én
stemme, jf. vedtægternes § 8.
Med venlig hilsen
Forsikringsselskabet Brandkassen G/S i likvidation
Boris Frederiksen, likvidator
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Dagsorden generalforsamling
a. Valg af dirigent
b. Forelæggelse af det reviderede og af likvidator underskrevne driftsregnskab og status til
godkendelse
c.

Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte
regnskab

d. Indkomne forslag
i. Valg af medlikvidator
e.

Valg af revisor
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Dagsorden generalforsamling med
fuldstændige forslag
Fuldstændige forslag på generalforsamlingen i Forsikringsselskabet Brandkassen G/S i likvidation
Der er forud for afholdelsen af generalforsamlingen fremsat forslag blandt de 15 delegerede, der udgør
generalforsamlingen, om at der henset til Covid19-pandemien, sker fravigelse af de almindelige formkrav, der følger af lov om finansiel virksomhed, selskabsloven og selskabets vedtægter §§ 6 og 8 for afholdelsen af generalforsamlingen, jf. lov om finansiel virksomhed § 114, stk. 4, jf. selskabslovens § 76, stk.
2.
Dagsordenen for generalforsamlingen med fuldstændige forslag indeholder følgende punkter:
1.

VALG AF DIRIGENT

Der skal vælges en dirigent til at lede generalforsamlingen. Der er stillet forslag, om at advokat Thomas
Weisbjerg vælges som dirigent på generalforsamlingen.
2.

FORELÆGGELSE AF DET REVIDEREDE OG AF LIKVIDATOR UNDERSKREVNE
DRIFTSREGNSKAB OG STATUS TIL GODKENDELSE

Årsregnskabet for 2019, udarbejdet af statsautoriseret revisor Elan Schapiro, Christensen Kjærulff, er
fremsendt til de delegerede sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Der skal stemmes om,
hvorvidt årsregnskabet kan godkendes.
3.

BESLUTNING OM ANVENDELSE AF OVERSKUD ELLER DÆKNING AF TAB I HENHOLD TIL DET GODKENDTE REGNSKAB

Der stilles forslag om, at overskuddet for regnskabsåret 2019 skal forblive i selskabet.
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4.

INDKOMNE FORSLAG

4.1

Valg af medlikvidator

Der er stillet forslag om valg af en medlikvidator til den resterende del af likvidationen. Advokat Thomas
Weisbjerg er blevet bragt i forslag af de delegerede, og har tilkendegivet, at han er habil og ønsker at
stille op som medlikvidator.
En mindre gruppe af (tidligere) medlemmer i selskabet har tidligere meddelt, at advokat Frantz Sigersted-Rasmussen også ønsker at stille op som medlikvidator. Frantz Sigersted-Rasmussen har imidlertid
oplyst overfor likvidator, at han ikke ønsker at stille op.
Den samme gruppe af tidligere medlemmer har herefter bragt advokat Anders Lavesen i forslag som
medlikvidator. Advokat Anders Lavesen har meddelt likvidator, at han ikke er habil til at påtage sig
hvervet.
Der er således opstillet en kandidat til hvervet som medlikvidator.
5.

VALG AF REVISOR

Der er stillet forslag om, at statsautoriseret revisor Elan Schapiro fra revisionsselskabet Christensen
Kjærulff skal fortsætte som selskabets revisor. Elan Schapiro har fungeret som selskabets revisor siden
9. august 2019, hvor den tidligere revisor fratrådte. Selskabets vedtægter har været suspenderede, hvorfor det ikke har været muligt at indkalde og afholde generalforsamling, hvor Elan Schapiro kunne vælges
som selskabets revisor. Elan Schapiro har meddelt, at han gerne fortsætter som selskabets revisor.
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