
 1/2 

G E N E R A L F O R S A M L I N G S P R O T O K O L L A T  

F O R  

R E A L  F A S T  I V S  

C V R - N R .  4 0 0 9 4 6 6 0  

År 2019, den 3. januar, afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Real Fast IVS, CVR-nr. 
40094660, på adressen Mådevej 15F, 6700 Esbjerg. 

Eneste punkter på dagsordenen var følgende: 

1. Forhøjelse af selskabets kapital ved kontant indskud. 

2. Vedtagelse af vedtægtsændringer. 

3. Eventuelt. 

Til dirigent valgtes Hjalte Tagmose, der konstaterede, at samtlige kapitalejere var til stede eller 
lovligt repræsenteret. 

Generalforsamlingen besluttede enstemmigt sin lovlighed og beslutningsdygtighed i enhver 
henseende. 

Ad punkt 1 – Forhøjelse af selskabets kapital ved kontant indskud 

Der forelå forslag om udvidelse af selskabets kapital med nominelt DKK 15.000 anparter, således, 
at selskabets samlede kapital nominelt øges fra DKK 1 til nominelt DKK 15.001 ved kontant 
indskud af DKK 15.000 fra Hjalte Tagmose, 170997-1847, Mådevej 15F. 

På generalforsamlingen blev det, under henvisning til selskabslovens § 158, oplyst:  

at det mindste og det højeste beløb, hvormed selskabskapitalen forhøjes udgør DKK 
15.000, 

at der ikke kan ske delvis indbetaling af kapitalforhøjelsen, 

at tegningskursen for anparterne i selskabet er kurs 100, således, at der skal indbetales 
DKK 1 for hver anpart á nominelt DKK 1. Anparterne skal lyde på nominelt DKK 1 og 
multipla heraf,  

at de nye anparter giver ret til udbytte og samtlige øvrige rettigheder i selskabet fra 
tegningstidspunktet,  

at omkostningerne ved kapitalforhøjelsen anslås til DKK 0 excl. moms, og afholdes af 
selskabet,  

at de nye anparter ikke tilhører en særlig kapitalklasse, 

Anparterne blev under den ekstraordinære generalforsamling tegnet til protokollatet af følgende:  

Tegner Tegningskurs Nominelt kapitalindskud At betale 

Hjalte Tagmose 100 DKK 15.000 DKK 15.000 

De nye anparter kan alene tegnes ved kontant indbetaling. 
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Tegningsbeløbet indbetales samtidig med tegningen af de nye anparter, og senest 5 dage efter 
generalforsamlingens afholdelse. Indbetalingen sker til Real Fast IVS’s konto i Nykredit Bank, 
regnr. 5497, kontonr. 0001478139.  

Forslaget om forhøjelse af selskabets kapital blev enstemmigt og med alle stemmer vedtaget af 
generalforsamlingen. 

Ad punkt 2 – Vedtagelse af vedtægtsændringer 

Der var, på baggrund af det under punkt 1 vedtagne, fremsat forslag om ændring af selskabets 
vedtægter. 

Vedtægternes § 2,1 foreslås ændret til: 

”Selskabskapitalen er på nominelt DKK 15.001.” 

Det fremsatte forslag og de fremlagte reviderede vedtægter blev enstemmigt og med alle stemmer 
vedtaget.  

Ad punkt 3 – Eventuelt 

Der forelå intet til behandling. 

---o0o--- 

Direktør, Hjalte Tagmose, blev bemyndiget til at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen og til i 
forbindelse hermed at foretage sådanne ændringer, rettelser og tilføjelser i anmeldelsen til 
Erhvervsstyrelsen og det vedtagne, herunder selskabets vedtægter, som måtte være påkrævet for at 
opnå registrering og implementering af det ønskede. 

Generalforsamlingen hævet. 

Dato: 03-01-2019 

Som dirigent: 

 

Hjalte Tagmose 

 
 
Som kapitalejer og tegner af kapitalforhøjelsen med nominelt DKK 15.000: 

  

  

Hjalte Tagmose  

Direktør 


