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Ekstraordinær generalforsamling i Kristensen Partners III A/S 
 
Der indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling i Kristensen Partners III A/S. 
 
Generalforsamlingen afholdes ved fysisk fremmøde med bindende tilmelding. Alternativt 
opfordrer bestyrelsen til, at kapitalejerne i stedet for fysisk deltagelse udøver deres 
stemmerettigheder ved at anvende fuldmagt. 
 
Mødet finder sted torsdag den 8. december 2022, kl. 14.00 på adressen Vesterbro 18, 
Aalborg, med følgende dagsorden: 
 

1. Vedtagelse af ekstraordinært udbytte 
2. Eventuelt 

 
Ad 1) Som omtalt i Investormeddelelse nr. 90, er der efter salget af koncernens sidste 
ejendom skabt likviditet til at udlodde ekstraordinært udbytte. 
 
Bestyrelsen foreslår derfor, at der vedtages et udbytte på DKK 2,75 pr. aktie, eller i alt DKK 25 
mio., til udbetaling umiddelbart efter den ekstraordinære generalforsamling. 
 
Aktierne forventes herefter at have en værdi på DKK 1,57 pr. stk. ultimo 2022. 
 
Den endelige værdi af aktierne afhænger dels af omkostningerne frem til det endelige 
likvidationstidspunkt for såvel datter- som moderselskabet, dels de tyske 
skattemyndigheders behandling af vores ansøgning om hel eller delvis refusion af 
tilbageholdt udbytteskat. 
 
Der vil blive taget stilling til eventuel yderligere udbyttebetaling ved selskabets ordinære 
generalforsamling i april 2023. 
 
 
Ønsker du at deltage i generalforsamlingen eller afgive fuldmagt, udfyld og returner da 
venligst vedlagte formular, så den er os i hænde senest den 5. december 2022.  
 
Med henblik på opdatering af Ejerbogen vil vi gerne have din e-mail. Den kan mailes til 
ams@kproperties.as eller skrives på vedlagte tilmeldingsblanket. 
 
 
Med venlig hilsen 
Kristensen Partners III A/S 
 

 
Kent Hoeg Sørensen  Per Traunholm  

  

mailto:ams@kproperties.
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Tilmelding/afgivelse af fuldmagt til ekstraordinær generalforsamling i 
Kristensen Partners III A/S 

Torsdag den 8. december 2022, kl. 14.00 
       i mødelokale stueetagen, Vesterbro 18, Aalborg 

 
Aktionær:  
  

     
Tilmelding/afbud til generalforsamlingen (sæt kryds): 

 

  Deltager på generalforsamlingen 

   
evt. med rådgiver (navn):  
 

   

  Deltager ikke på generalforsamlingen 

 
 

Afgivelse af fuldmagt (sæt kryds): 
 

  Jeg befuldmægtiger herved (navn):  

   
til at stemme på mine vegne for nedenstående beholdning: 
 
 

  Jeg befuldmægtiger bestyrelsen i Kristensen Partners III A/S til at stemme på mine vegne for 
nedenstående beholdning:  

 
 
     Nominel DKK:    Antal stemmer:  
 
 
Jeg bekræfter samtidig, at aktien/aktierne ikke vil blive overdraget til andre inden generalforsamlingen og er 
opmærksom på, at selskabet fralægger sig ansvaret for en eventuel forsinkelse hos postvæsenet. 
 
 
 

   

Dato  Underskrift 
   

 
 

   

  E-mail 
 
 
Blanketten skal være Kristensen Partners III A/S i hænde den 5. december 2022, enten pr. mail til 
ams@kproperties.as eller pr. brev til Kristensen Partners III A/S, Vesterbro 18, 9000 Aalborg, Att.: Anne Marie 
Sørensen. 

mailto:ams@kristensenproperties.com

