e) Såfremt summen af aktionærernes samlede købsønsker overstiger den tilbudte aktiepost,
fordeler bestyrelsen aktierne mellem de interesserede aktionærer i forhold til disses ak- '
tiebesiddelser.
f) Bestyrelsen skal inden 7 dage efter den i litra d nævnte 30 dages frist tilskrive den aktionær, der har meddelt ønske om overdragelse af aktier, hvorvidt disse helt eller delvist
ønskes overtaget af de øvrige aktionærer til den i litra c nævnte kurs, og hvorledes aktierne fordeles mellem de interesserede aktionærer. Handlen skal herefter ske uden unødigt ophold.
g) Aktier som ikke handles ved udnyttelse af forkøbsretten kan derefter frit overdrages til
tredjemand, dog under forudsætning af at tredjemand indtræder i nærværende Aktionæroverenskomst.
8.0

Begrænsning af forkøbsretten

8.1

Overdragelse af aktier til et familiemedlem eller holdingselskab er betinget af, at vedkommende person eller selskab indtræder i nærværende Aktionæroverenskomst.

8.2

Såfremt en eller flere af Parterne, som ejer aktier i Selskabet gennem et fælles holdingselskab, sidenhen ønsker at afhænde aktier i holdingselskabet således at summen af Parternes
aktiestemmer i holdingselskabet derefter vil udgøre mindre end halvdelen af det samlede
antal stemmer, har de øvrige Parter forkøbsret til holdingselskabets aktier i Selskabet under
anvendelse af bestemmelserne i pkt. 6.

9.0

Selskabets opkøb af egne aktier

9.1

Parterne kan i enighed vælge at lade Selskabet opkøbe egne aktier, som er omfattet af forkøbsretten i pkt. 6 og 7, på forkøbsretsvilkår. Et sådant opkøb har forrang for den enkeltes
forkøbsret.

9.2

I tilfælde af opkøb af egne aktier kan Parterne vedtage at nedsætte Selskabets kapital, hvis
dette skønnes hensigtsmæssigt eller nødvendigt af hensyn til lovgivningen jfr. Aktieselskabslovens § 48.

10.0 Pantsætning
10.1 En aktionær kan pantsætte sine aktier i Selskabet, såfremt det sker til et pengeinstitut eller
anden sædvanlig finansieringskilde. Panthaver er dog forpligtet til at afgive en skriftlig erklæring til Selskabet om at ville respektere Aktionæroverenskomsten.
10.2 Overgang af aktier i forbindelse med indfrielse af pantet kan kun ske efter bestemmelserne
i pkt. 7 og da under forudsætning af, at den til hvem aktierne overgår skriftligt erklærer at
ville respektere denne Aktionæroverenskomst.
11.0 Forrang
11.1 Der er enighed blandt Parterne om at denne Aktionæroverenskomst skal være gældende i
ethvert forhold mellem Parterne indbyrdes vedrørende Selskabet, såvel som mellem Parterne og Selskabet, uanset hvad der måtte fremgå af Selskabets vedtægter eller i øvrigt.
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12.0 Ændring
12.1 Denne Aktionæroverenskomst kan alene opsiges eller ændres ved fælles overenskomst
mellem samtlige Parter. Ændringer skal udformes skriftligt, underskrives af samtlige Parter og vedhæftes Aktionæroverenskomsten.
12.2 Såfremt en af Parterne afhænder samtlige sine aktier i Selskabet, udtræder vedkommende
automatisk af Aktionæroverenskomsten.
12.3 Såfremt en eller flere af bestemmelserne i denne Aktionæroverenskomst ved en eller flere
konkrete lejligheder måtte være blevet fraveget, enten ved aftale eller i praksis, kan sådanne fravigelser ikke af en af Parterne påberåbes til støtte for, at Aktionæroverenskomsten i
sin helhed eller bestemmelser heri helt eller delvist skulle være bortfaldet eller ændret.
13.0 Misligholdelse
13.1 Såfremt en Part foretager dispositioner der er til væsentlig skade for Selskabet og/eller
væsentligt misligholder nærværende Aktionæroverenskomst, kan de øvrige Parter uden at
det berettiger til erstatning ophæve Aktionæroverenskomsten for vedkommende.
13.2 I tilfælde af at Aktionæroverenskomsten ophæves på grund af misligholdelse, er den misligholdende Part forpligtet til at afhænde sine aktier efter bestemmelserne i pkt. 7, dog således at kursen nedsættes med 25 % i forhold til det i pkt. 7.1, litra c anførte.
13.3 Den misligholdende Part er - uanset om Aktionæroverenskomsten begæres ophævet for
vedkommende - forpligtet til at erstatte tab som misligholdelsen måtte have påført Selskabet.
13.4 I tilfælde af misligholdelse skal de øvrige Parter skriftligt meddele den misligholdende
Part, inden 14 dage efter at misligholdelsen er kommet til deres kundskab, at de ønsker at
påberåbe sig misligholdelse samt hvilke sanktioner de øvrige Parter ønsker at iværksætte
mod den misligholdende. I modsat fald anses de øvrige Parter for at have frafaldet deres
ret til at sanktionere pågældende misligholdelse.
14.0 Voldgift
14.1 Ethvert spørgsmål om fortolkningen af nærværende Aktionæroverenskomst, herunder dens
indhold, ophør, omfang eller misligholdelse, afgøres endeligt ved voldgift i.h.t. Lov nr.
181 af 24. maj 1974 om voldgift.
14.2 Voldgiftsretten skal bestå af tre medlemmer og nedsættes således:
a) Den Part, som ønsker voldgift etableret, skal ved anbefalet skrivelse til den eller de øvrige Parter meddele sine påstande og de søgsmålsgrunde, han vil påberåbe sig, samt
hvem han har valgt som voldgiftsmand.
b) Den anden Part skal inden 3 uger efter modtagelse af klageskriftet svare i sagen, herunder angive sine påstande og indsigelser samt meddele, hvem han har udpeget som
voldgiftsmand.
c) Opmanden udpeges af Præsidenten for Vestre Landsret, der endvidere udpeger den
indklagede parts voldgiftsmand såfremt den i pkt. 2 fastsatte frist overskrides.
<.

