
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Andelskassen Oikos mandag den 2. 
december 2019, klokken 16.00

Bestyrelsen i Andelskassen Oikos, CVR-nr. 87 33 47 16, indkalder hermed til ekstraordinær 
generalforsamling, der afholdes mandag den 2. december 2019, klokken 16.00 hos Mellemfolkeligt Samvirke,
Fælledvej 12, 2200 Nørrebro.

Dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling er følgende: 

1. Valg af dirigent og protokolfører

2. Orientering fra bestyrelsen om den ønskede sammenlægning med Faster Andelskasse

3. Forslag om vedtægtsændringer

4. Bemyndigelse til advokat Bo Holse

5. Eventuelt

Ad 1 – Valg af dirigent og protokolfører

Bestyrelsen foreslår, at advokat Bo Holse vælges som dirigent, og at Githa Kurdahl vælges som protokolfører.

Ad 2 – Orientering fra bestyrelsen om den ønskede sammenlægning med Faster Andelskasse

Bestyrelsen vil orientere nærmere om den ønskede sammenlægning med Faster Andelskasse, herunder om 
baggrunden herfor.

Ad 3 – Forslag om vedtægtsændringer

De foreslåede vedtægtsændringer er begrundet i den ønskede sammenlægning af Andelskassen Oikos og 
Faster Andelskasse.

Vedtægternes § 16, stk. 1, foreslås ændret, således at indkaldelse til generalforsamlinger til de enkelte 
andelshavere generelt kan ske via netbank, e-mail eller brev, og den foreslåede ordlyd er følgende:

”Generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, indkaldes af bestyrelsen med mindst 
14 dages varsel ved bekendtgørelse på Oikos’ hjemmeside og ved meddelelse til hver enkelt 
andelshaver ved fremsendelse af indkaldelse via netbank, e-mail eller brev”. 

Som konsekvens foreslås vedtægternes § 16, stk. 2 ophævet. Dette stk. har følgende ordlyd:

”Indkaldelse til generalforsamling med opløsning eller sammenslutning på dagsordenen skal 
tillige ske ved anbefalet brev til hver enkelt andelshaver med samme varsel som nævnt i stk. 1”.

Vedtægternes § 21, stk. 2, foreslås ændret, således at en sammenlægning af andelskassen med et andet 
pengeinstitut, kan vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de repræsenterede og 
stemmeberettigede andelshavere stemmer for forslaget. Quorumkravet udgår, og ordlyden foreslås ændret til
følgende: 

”Til beslutning om vedtægtsændringer, opløsning af andelskassen eller dens sammenslutning 
med et andet pengeinstitut kræves, at mindst 2/3 af de på generalforsamlingen repræsenterede 
og stemmeberettigede andelshavere stemmer for forslaget”.



Afstemningsreglerne i vedtægternes § 21, stk. 3, foreslås ændret, således at afstemninger generelt kan 
foretages ved håndsoprækning, medmindre 1/10 af de tilstedeværende andelshavere forlanger skriftlig 
afstemning. Vedtægternes § 21, stk. 3, foreslås ændret til følgende ordlyd: 

”Afstemninger kan foretages ved håndsoprækning, medmindre 1/10 af de tilstedeværende 
stemmeberettigede andelshavere forlanger skriftlig afstemning”.  

Ad 4 – Bemyndigelse til advokat Bo Holse

Bestyrelsen foreslår, at advokat Bo Holse (med substitutionsret) bemyndiges til at anmelde 
anmeldelsespligtige beslutninger truffet af generalforsamlingen til Erhvervsstyrelsen samt til at foretage 
sådanne ændringer i de til Erhvervsstyrelsen indleverede dokumenter, som Erhvervsstyrelsen eller 
Finanstilsynet måtte kræve eller finde hensigtsmæssige i forbindelse med Erhvervsstyrelsens registrering af 
de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger.

Vedtagelseskrav

Til vedtagelse af forslaget under dagsordenens punkt 3 kræves, at mindst halvdelen af andelshaverne er 
fremmødt på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for, jf. vedtægternes § 21, stk. 
2. 

Hvis ikke mindst halvdelen af andelshaverne er fremmødt på generalforsamlingen, men mindst 2/3 af de 
fremmødte har stemt for forslaget, kan forslaget vedtages på en ny generalforsamling med den nævnte 
kvalificerede majoritet uanset antallet af fremmødte andelshavere. 

Adgang og stemmeret til generalforsamlingen

Andelshavere modtager et adgangskort til generalforsamlingen. Adgangskortet skal medbringes til 
generalforsamlingen. 

Andelshavere, der er noteret i andelshaverfortegnelsen senest 90 dage før generalforsamlingen, har 
stemmeret på generalforsamlingen. Hver andelshaver har én stemme.

En andelshaver kan i henhold til skriftlig og dateret fuldmagt afgive stemme for en anden andelshaver. En 
fuldmagt kan gives for en periode på op til tre måneder eller til én generalforsamling. Hver andelshaver kan 
medbringe maks. 10 fuldmagter.

Stemmeseddel udleveres til de andelshavere på generalforsamlingen, der er stemmeberettigede, mod 
aflevering af adgangskort eller fremvisning af gyldig fuldmagt eller anden fyldestgørende dokumentation.

København, den 14. november 2019

Bestyrelsen i Andelskassen Oikos


