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SIDE 2 AF 4

AD 1 - VALG AF DIRIGENT

Til dirigent valgtes Christoffer Ring, der takkede for hvervet. Dirigenten gennemgik
vedtægtsbestemmelserne og dagsordenen for virksomhedsmødet og konstaterede,
at:
Erhvervsministeren var repræsenteret ved administrationsdirektør Torben Skovgaard
Andersen, og at der med virksomhedsmødets samtykke var sket en behørig indkal
delse, og at virksomhedsmødet var beslutningsdygtigt for så vidt angår emnerne på
dagsordenen.
AD 2 - BESTYRELSENS BERETNING OM VÆKSTFONOENS VIRKSOMHED I DET
FORLØBNE ÅR

Dirigenten gav ordet til bestyrelsesformanden, som berettede om Vækstfondens virk
somhed i det forløbne år. Bestyrelsesformanden redegjorde for årets resultat og
Vækstfondens samfundsmæss ige aftryk, som har været særligt markant i et år med
COVID-19.
Bestyrelsesformanden udtrykte tilfredshed med, at Vækstfonden i 2020 var blevet
betroet en særlig rolle for at sikre, at så mange sunde virksomheder som muligt
klarede sig gennem COVID-19-krisen.
Bestyrelsesformanden betonede afslutningsvis, at Vækstfondens resultat for 2020 er
todelt. Vækstfondens porteføljevirksomheder inden for teknologi, software og_ life sci
ence har klaret sig flot i 2020 og opvejet tab og øgede nedskrivninger på udlån til
det bredere erh\lervsliv s6m følge af COVID-19-p,hirkning.
Administrationsdirektøren tog på vegne af Erhvervsministeren beretningen til efter
retning og kvitterede for et tilfredsstillende resultat.
AD 3 - FORELÆGGELSE AF DEN REVIDEREDE ÅRSRAPPORT TIL GODKEN
DELSE
Administrationsdirektøren tiltrådte på vegne af Erhvervsministeren årsrapporten for
perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020.
AD 4 - BESLUTNING OM ANVENDELSE AF EVENTUELT OVERSKUD ELLER
DÆKNING AF TAB I HENHOLD TIL VEDTÆGTERNE
Administrationsdirektøren tiltrådte på vegne af Erhvervsministeren bestyrelsens ind
stilling om at udlodde udbytte for regnskabsgret 2020 på 100 mio. kr. til den danske
stat. Indstillingen sker pg baggrund af et grsresultat for 2020 pg 497 mio. kr.
AD 5 - DECHARGE
Administrationsdirektøren besluttede pg vegne af Erhvervsministeren at meddele de
charge til bestyrelse og direktionen for regnskabsåret 2020.
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