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VIRKSOMHEDSMØDE I VÆKSTFONDEN 

Vækstfonden afholder virksomhedsmøde mandag den 29. april 2019, kl. 14.00. 
 

Mødet afholdes i Erhvervsministeriet (Slotsholmsgade 10-12), jf. Vedtægter for 
Vækstfonden punkt 5.3.2. Tilmelding til mødet fås ved henvendelse Michael Svein-
bjørnsson (msv@vf.dk). Pressehenvendelser kan rettes til Peter Bruun (PBR@vf.dk). 

 

 

DAGSORDEN 
 

1. Valg af dirigent. 
 

Til dirigent for virksomhedsmødet foreslås Head of Legal, Morten Westh Naldal, 
Vækstfonden, der er villig til at acceptere hvervet, jf. Vedtægter for Vækstfonden 
punkt 5.5.1. 

 
2. Bestyrelsens beretning om Vækstfondens virksomhed i det forløbne år. 

Bestyrelsens beretning fremgår af årsrapporten for 2018. 
 

3. Forelæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse. 
Årsrapporten for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2018, se bilag 1, 
indstilles til godkendelse. 
 

4. Beslutning om anvendelse af eventuelt overskud eller dækning af tab i henhold 
til vedtægterne. 

Ifølge Vækstfondens udbyttepolitik udbetaler Vækstfonden med afsæt i Nordsøafta-

len udbytter på op til 50 pct. af overskuddet i det seneste regnskabsår. I årene 2018 

– 2020 vil udbyttebetalingen af overskuddet i det seneste regnskabsår, maksimalt 

udgøre 200 mio. kr.  

 

Bestyrelsen indstiller på baggrund af Vækstfondens årsrapport for 2018, at der for 

regnskabsåret 2018 udloddes udbytte på 200 mio. kr.  

 

Vækstfondens årsrapport for 2018 er vedlagt denne indkaldelse.  

 
5. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktør. 

Det indstilles, at generalforsamlingen giver bestyrelsen og direktøren decharge (an-

svarsfrihed) for regnskabsåret 2018. 

 
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder formand. 

Der er ikke bestyrelsesmedlemmer på valg. Erhvervsministeren udpegede seks besty-
relsesmedlemmer ved stiftelsen af Vækstfonden som selvstændig offentlig virksom-
hed (SOV) d. 1. juli 2018 for en toårig periode. 
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Bestyrelsen består af følgende medlemmer: 
Claus Gregersen, formand 
Lars Holst, medlem 
Tue Mantoni, medlem 
Niels Nygaard, medlem 
Ilse Jacobsen, medlem 
Christian Scherfig, medlem 
Frederik Staunsbæk Hygom, medarbejderrepræsentant 
Jacob Bratting Pedersen, medarbejderrepræsentant 
 

7. Fastsættelse af bestyrelsesvederlag. 
Bestyrelsen fremsætter forslag til bestyrelseshonorar på selve virksomhedsmødet un-
der hensyntagen til regeringens ramme for bestyrelseshonorar i mellemstore statslige 
selskaber. 
 

8. Valg af statsautoriseret revisor. 
Det indstilles, at Vækstfonden fastholder Deloitte, Weidekampsgade 6 2300 Køben-
havn S, Danmark, som revisor for regnskabsåret 2019. 
 

9. Orientering vedr. fastsat vederlagspolitik for direktion og medarbejdere i 
Vækstfonden. 

Vederlagspolitik for Vækstfonden, se bilag 2, indstilles til orientering. 
 

10. Godkendelse af Politik for Vækstfondens finansieringssegmenter og ejerskab. 
Politik for Vækstfondens finansieringssegmenter og ejerskab, se bilag 3, indstilles til 
godkendelse.  
 

11. Eventuelle forslag fra erhvervsministeren eller bestyrelsen. 

Intet. 

 
12. Eventuelt. 

Ingenting til eventuelt. 


