Stiftelsesdokument –
Vækstfonden

1.

STIFTELSESGRUNDLAG

1.1

Med hjemmel i § 10 i lov nr. 691 af 8. juni 2018 om Vækstfonden stiftes Vækstfonden
hermed som en selvstændig offentlig virksomhed.

2.

STIFTELSESTIDSPUNKT

2.1

Stiftelsen af Vækstfonden sker med virkning fra den 1. juli 2018, jf. § 24, stk. 1, i lov om
Vækstfonden, jf. samme lovs § 10, fra hvilken dato Vækstfonden viderefører den under
Vækstfonden hidtil drevne virksomhed med tilhørende aktiver og passiver og indtræder i
samtlige rettigheder og forpligtelser i forbindelse hermed.

2.2

Dog sker videreførelsen af den under Vækstfonden hidtil drevne virksomhed i
regnskabsmæssig henseende med virkning fra den 1. januar 2018, jf. § 24, stk. 6, i lov
om Vækstfonden og den vedhæftede åbningsbalance (Bilag 1).

3.

VEDTÆGTER

3.1

Stiftelsen sker på grundlag af det vedhæftede udkast til vedtægter for den selvstændige
offentlige virksomhed Vækstfonden (Bilag 2).

4.

BESTYRELSE

4.1

Bestyrelsen skal i henhold til § 14, stk. 2 og 3, i lov om Vækstfonden bestå af op til otte
medlemmer, hvoraf op til seks medlemmer, herunder formanden, udpeges af erhvervsministeren og op til to bestyrelsesmedlemmer vælges af medarbejderne.

4.2

Følgende medlemmer er med virkning fra den 1. juli 2018 udpeget til bestyrelsen i
Vækstfonden:







4.3

Claus Gregersen (formand)
Lars Holst
Ilse Jacobsen
Christian Scherfig
Niels Nygaard
Tue Mantoni

Der er pr. 1. juli 2018 ikke udpeget medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.
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5.

REGNSKABSÅR OG REVISION

5.1

Vækstfondens regnskabsår er kalenderåret, jf. § 19, stk. 1, i lov om Vækstfonden.

5.2

Vækstfondens årsrapport revideres af en statsautoriseret revisor og af rigsrevisor, jf. §
19, stk. 2 i lov om Vækstfonden.

5.3

Som den første statsautoriserede revisor er udpeget:
Deloitte
Weidekampgade 6
0900 København C
-o0o-

Erhvervsministeren bemyndigede advokat Peter Hedegaard Madsen fra Kammeradvokaten (med
substitutionsret) til at anmelde det besluttede til Erhvervsstyrelsen.

København, den 27. juni 2018
På vegne af Den Danske Stat

________________________
Erhvervsminister Rasmus Jarlov

Bilag:
Bilag 1: Åbningsbalance for Vækstfonden pr. 1. januar 2018
Bilag 2: Vedtægter for Vækstfonden
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