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GENE RAL FORSAMLINGSPROTOKOLLAT

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 25. APRIL 2016
TOPSL SEMICONDUCTORMATERIALS A/S, CVR-nr. 2493 28 lB

25. apnt2016,H.10.00, aftroldtes ordinær generalforsamling i ropsil semicon-
ductor Materials A/S på selskabets adresse, siliciumvej l, 3600 Frederikssund.

Dagsordenen var følgende:

1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabs-
aÍ

2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse

Bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i
henhold til den godkendte årsrapport.

4. Godkendelse afbestyrelsens vederlag for det igangværende regnskabsår.

Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Valg af revisor

Bemyndigelse efter selskabslovens g 198 til bestyrelsen, til i et tidsrum på

18 måneder fra generalforsamlingens dato til at lade selskabet erhverve
egne aktier op til 10 % af selskabets til enhver tid værende aktiekapital,
mod et vederlag mellem 0 kr. og op til l0 %o over den på Nasdaq copen-
hagen A/S til enhver tid noterede sælgerkurs.

8. Eventuelle forslag fra bestyrelse og aktionærer

(a) Bestyrelsen stiller forslag om, at vedtægternes pkt. 4.2,1. punktum,
ændres til at blive sålydende:

5.

6.

7.



"Aktierne udstedes som navneaktier og noteres i selsknbets ejerbog."

I vedtægternes pkt. 3.4, 3.5 og 3.6 ændres "aktierne kan lyde på

ihændehaver, men kan noteres på navn" til "aktierne udstedes sorn

navneaktier og noteres i selskabets ejerbog".

(b) Bestyrelsen stiller forslag om, at der i vedtægterne indsættes følgende

nye pkt. 3.7, således at det hidtidige pkr. 3.7 bliver pkt. 3.g.

"Bestyrelsen er bemyndiget til ad én eller flere gange, inden den 25.

april 2021, at udstede warrants i selskabet til ledende medarbejdere i
koncernen, herunder til direktionen, med ret til øt tegne op til nomi-
nelt 10.000.000,00 kr. aktier i Selskabet svarende til 40 mio. stk. akti
er á 0,25 kr. Selskabets aktionærer skal ikke havefortegningsret ved
b e s tyr el s en s u dny t t e I s e af de n n e b emy n di gel s e. B e s ty r e I s en fa s t s ætter

selv udnyttelseskursen samt øvrige vilkårfor warrants.

Bestyrelsen kan efter de til enhver tid gældende regler i selskabsloven
genanvende eller genudstede eventuelle bortfaldne ikke udnyttede

warrants, forudsat at genanvendelsen eller genudstedelsen finder sted

inden for de vilkår og tidsmæssige begrænsninger, der fremgår af
denne bemyndigelse. Ved genanvendelse forstås adgangen for besty-

relsen til at lade en anden aftalepart indtræde i en allerede bestående

aftale om warrants. Ved genudstedelse forstås bestyrelsens mulighed

for inden for samme bemyndigelse at genudstede nye warrants, hvis

allerede udstedte warrants er bortfaldet.

For de nye aktier, jf, dette pkt. 3.7, skal i enhver henseende gælde

sqmme regler, som er fast,rat for selskabets hidtidige aktier, hvorved

særligt bemærkes, at de nye aktier er omsætningspapirer ogfrit om-

sættelige, og at aktierne skal lyde på navn og noteres i selskabets

ejerbog. De nye aktiers rettigheder i Selskabet indtræder fra det tids-
punkt, hvor aktierne erfuldt indbetalt, og aktierne deltagerfuldt ud i
fordelingen af udbytte þr det regnskabsår, hvori de erfuldt indbetalt.

Såfremt der þrinden udnyttelsen af warrants i henhold til dette pkt.

3.7 generelt er gennemført ændringer i aktiernes rettigheder, skal nye

aktier udstedt ved udnyttelse af disse watants dog have samme ret-
tigheder som Selskabets øvrige aktier på udnyttelsestidspunktet. De
nye aktier udstedes gennem VP Securities A/S og skal noteres på
Nasdaq Copenhagen A/5.
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Bestyrelsen er endvidere bemyndiget til ad én eller tlere gange at

forhøje aktiekapitalen med nominelt indtil 10.000.000,00 lcr. svarende

til 40 mio. stk. aktier á 0,25 kr. mod kontant indbetaling i forbindelse
med udnyttelse af warrants efter dette pkt. 3.7. Selskabets aktionærer
skal ikke have þrtegningsret til aktier, der udstedes ved udnyttelse af
udstedte wanants. I øvrigt fastsætter bestyrelsen de nærmere vilkår

for kapitalforhøjelser, der gennemføres som følge af bemyndigelsen.

Såfremt vilkårene for udstedte warrants måtte medføre en regulering
af antallet af warrants, er bestyrelsen bemyndiget til at foretage en

t i I s v ar e nde fo r ø gel s e af d en d e r ti I hø re nde kap italþ r høj el s e. "

(c) Bemyndigelse til dirigenten.

Generalforsamlingens dirigent bemyndiges til at foretage de hen-

sigtsmæssige ændringer i nummereringen af bestemmelserne i ved-

tægterne, som følger af de vedtægtsændringer, der måtte være blevet
vedtaget på generalforsamlingen. Dirigenten bemyndiges i øvrrgt til
at foretage sådanne ændringer i og tilføjelser til det på generalforsam-

lingen besluttede og anmeldelsen til Erhvervsstyrelsen, som måtte

blive krævet afErhvervsstyrelsen for at registrere de vedtagne beslut-

ninger.

9. Eventuelt.

Bestyrelsesformand, Jens Borelli-Kjær, bød velkommen og oplyste, at bestyrelsen

havde udpeget advokat Martin Lavesen som dirigent.

Dirigenten takkede for at være blevet udpeget og oplyste, at generalforsamlingen

var indkaldt elektronisk via Nasdaq copenhagen A./s' indberetningssystem og på

selskabets hjemmeside 1. april 2016, og at selskabets hjemmeside ikke har været

nede i perioden fra offentliggørelse og indtil generalforsamlingen. Endvidere var
indkaldelsen blevet offentliggjort i Erhvervsstyrelsens informationssystem 1. april
2016 og generalforsamlingen annonceret i Berlingske 1. april 2016. De aktionæ-
rer, der havde indgivet begæring herom, var blevet indkaldt elektronisk l. april
2016, ligesom de aktionærer der havde bedt om blive skriftligt indkaldt, havde

modtaget en sådan indkaldelse.
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Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, og at ingen
havde indvendinger mod generalforsamlingens lovlighed.

På generalforsamlingen var repræsenteret en aktiekapital på 45.138.99g kr., sva-

rende til 180.555.993 stemmer (34,2% af den samlede aktiekapital og de samlede

stemmer).

Ad pkt. I og2

På forslag fra dirigenten og i overensstemmelse med traditionen i selskabet blev
dagsordenens punkt I og2 behandlet under ét.

Selskabets bestyrelsesformand, Jens Borelli-Kjær, aflagde beretning om selska-

bets virksomhed i 2015.

Bestyrelsesformanden henviste til, at selskabet har udsendt selskabsmeddelelse

20. apnl20L6,hvoraf fremgår, at selskabet har modtaget et antal henvendelser om
selskabets mulige interesse i at frasælge hele eller dele af siliciumforretningen
eller indgå i en større strategisk sammenhæng. Nogle henvendelser har haft form
at ikke-bindende, indikative købstilbud. Selskabet har en dialog med flere interes-
serede parter, og vil give yderligere oplysninger til markedet, når sådanne forelig-
ger og man ellers er forpligtet hertil.

selskabets bestyrelsesformand, Jens Borelli-Kjær, fremlagde herefter den af De-
loitte reviderede arsrapport for 2015.

,4.rsrapporten udviste en omsætni ng pâ 287 .302 t.l.lr. og et resultat før renter, skat,

afskrivninger og nedskrivninger (EBITDA) pâ 17.632 t.kr. Ä¡ets resultat udgjorde
et underskud på 90.065 t.kr. Status balancerede med 549.410 t.kr. og egenkapita-
len, ekskl. minoriteter, udgjorde 243.9 L2 t.k.

Revisionen af årsrapporten for 2015 havde ikke givet anledning til forbehold.

Beretningen og årsrapporten blev herefter debatteret, og der blev stillet spørgs-

måI, som blev besvaret af formanden for bestyrelsen og selskabets direktion.

Generalforsamlingen tog herefter ledelsens beretning til efterretning og godkendte

enstemmig den reviderede arsrapport. Der var 12.500 stk. brevstemmer, der havde
undladt at stemme.
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Ad pkt.3

Bestyrelsen foreslog, at årets underskud på 90.065 t.kr. blev overført til næste år
og indstillede, at der ikke blev udbetalt udb¡te for regnskabsåret 2015.

Generalforsamlingen godkendte enstemmig forslaget. Der var 12.500 stk. brev-
stemmer, der havde undladt at stemme.

Ad pkt.4

Bestyrelsen foreslog, at basisvederlaget for hvert bestyrelsesmedlem for det
igangværende regnskabsar blev fastsat til 180.000 kr. Bestyrelsens vederlag for
2016 foreslås givet på samme vilkår og på samme betingelser som i 2015.

Generalforsamlingen godkendte forslaget med 180.513.493 stemmer for og
42.500 stemmer imod. Alle stemmer imod var brevstemmer.

Ad pkt.5

Der forelå forslag om genvalg af direktør Jens Borelli-Kjær, direktør Eivind Dam
Jensen, direktør Jørgen Frost og direktør Michael Hedegaard Lyng til bestyrelsen.
Selskabslovens g 120 blev iagttaget.

Generalforsamlingen genvalgte direktør Jens Borelli-Kjær, direktør Eivind Dam
Jensen, direktør Jørgen Frost og direktør Michael Hedegaard Lyng med
180.543.493 stemmer for. Der var 12.500 stk. brevstemmer, der havde undladt at
stemme.

Ad pkt.6

Der forelå forslag om genvalg af selskabets revisor, Deloitte Statsautoriseret Re-
visionspartnerselskab.

Generalforsamlingen genvalgte enstemmigt Deloitte Statsautoriseret Revisions-
partnerselskab som selskabets revisor.
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Ad pkt.7

Der forelå forslag om at bemyndige bestyrelsen til i et tidsrum på lg måneder fra
generalforsamlingens dato at lade selskabet erhverve egne aktier op til 10 %o af
Selskabets til enhver tid værende aktiekapital, mod et vederlag mellem 0 kr. og op
til l0 % over den på Nasdaq Copenhagen A/s til enhver tid noterede sælgerkurs.

Dirigenten redegjorde for den selskabsretlige baggrund for forslaget.

Generalforsamlingen vedtog enstemmigt forslaget.

Ad pkt.8 (a)

Bestyrelsen havde stillet forslag om, at vedtægternes pkt. 4.2, 1. punktum, ændre-
des til at blive sålydende:

"Aktierne udstedes som navneaktier ognoteres i selskabets ejerbog."

I vedtægternes pkt. 3.4, 3.5 og 3.6 blev foreslået ændret "aktierne kan lyde på
ihændehaver, men kan noteres på na'øn" til "aktierne udstedes som navneaktier og
noteres i selskabets ejerbog".

Dirigenten redegiorde for den selskabsretlige baggrund for forslaget.

Generalforsamlingen vedtog enstemmi gt forslaget.

Ad pkt.8 (b)

Bestyrelsen havde stillet forslag om, at der i vedtægterne blev indsat følgende nye
pkt. 3.7, således at det hidtidige pkt. 3.7 blev til pkt. 3.g:

"Bestyrelsen er bemyndiget til ad én eller flere gange, inden den 25.

april 2021, at udstede warrants i selskabet til ledende medarbejdere i
koncernen, herunder til direktionen, med ret til at tegne op til nominelt
10.000.000,00 kr. aktier i selskabet svarende til 40 mio. stk. aktier á
0,25 kr. selskabets aktionærer skal ikke have þrtegningsret ved besty-
relsens udnyttelse af denne bernyndigelse. Bestyrelsen fastsætter selv
udnyttels eskursen s amt øvrige vilkar þr warrants.
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Bestyrelsen kan efter de til enhver tid gældende regler i selskabsloven
genanvende eller genudstede eventuelle bortfaldne ikke udnyttede war-
rants, forudsot at genanvendelsen eller genudstedelsenfinder sted inden

for de vilkår og tidsmæssige begrænsninger, der fremgår af denne be-

myndigelse. ved genanvendelse þrstås adgangen for bestyrersen til at
Iade en anden aftalepart indtræde i en allerede bestående aftale om
warrants. ved genudstedelse fors tås bes tyrelsens muli ghed for inden þr
samme bemyndigelse at genudstede nye warrqnts, hvis allerede udstedte
warrants er bortfaldet.

For de nye aktier, if. dette pkt. 3.7, skal i enhver henseende gærde sam-
me regler, som er fastsat for selskabets hidtidige aktier, hvorved særligt
bemærkes, at de nye aktier er omsætningspapirer ogfrit omsætterige, og
at aktierne skal lyde på navn og noteres i selskabets ejerbog. De nye ak-
tiers rettigheder i selskabet indtræderfra det tidspunkt, hvor aktierne er
fuldt indbetalt, og aktíerne deltagerfutdt ud iþrdelingen af udbyttefor
det regnskabsår, hvori de erfuldt indbetalt. såfremt derforinden udnyt-
telsen af warrants i henhold til dette pkt. 3.7 generelt er gennemført æn-

dringer i aktiernes rettigheder, skal nye aktier udstedt ved udnyttelse af
disse warrants dog have samme rettigheder som selskabets øvrige akti-
er på udnyttelsestidspunktet. De nye aktier udstedes gennem vp securi-
ties A/S og skal noteres på Nasdaq Copenhagen A/5.

Bestyrelsen er endvidere bemyndiget til ad én eller flere gange at þrhø-
je aktiekapitalen med nominelt indtil 10.000.000,00 kr. svarende til 40
mio. stk. aktier á 0,25 kr. mod kontant indbetaling i forbinderse med ud-
nyttelse af warrants efter dette pkt. 3.7. selskabets aktionærer skal ikke
have fortegningsret til aktier, der udstedes ved udnytterse af udstedte
warrants. I øvrigt fastsætter bestyrelsen de nærrnere vilkår þr kapital-

þrhøjelser, der gennemføres somfølge af bemyndigelsen. såfremt virkå-
rene for udstedte warrants måtte medføre en regulering af antallet af
warrants, er bestyrelsen bemyndiget til at foretage en tilsvarende for-
ø gels e af den dertil hørende kapitalforhøj els e. "

Dirigenten redegjorde for den selskabsretlige baggrund for forslaget.

Generalforsamlingen vedtog forslaget med 180.493.493 stemmer for og 62.500
stemmer imod. Alle stemmer imod var brevstemmer.
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Ad pkt. 8 (c)

Generalforsamlingens dirigent blev bemyndiget til at foretage de hensigtsmæssige

ændringer i nummereringen af bestemmelserne i vedtægterne, som følger af de
vedtægtsændringer, der var blevet vedtaget på generalforsamlingen. Dirigenten
blev endvidere bemyndiget til at foretage sådanne ændringer i og tilføjelser til det
på generalforsamlingen besluttede og i anmeldelsen til Erhvervsstyrelsen, som
måtte blive krævet eller foreslået af Erhvervsstyrelsen for at registrere de vedtag-
ne beslutninger.

Ad pkt.9

Der fremkom én enkelt bemærkning om et bestyrelsesmedlems erhvervsmæssige
titel. Det blev taget til efterretning.

Der var yderligere ikke emner til behandling under dette punkt.

Generalforsamlingen hævet kl. 12.20

Lavesen
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