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Den 25. april 2012 blev der afholdt ordinær generalforsamling i 
 

Topsil Semiconductor Materials A/S 
CVR nr. 24 93 28 18 

 
hos advokatfirma Plesner, Amerika Plads 37, 2100 København Ø. 
 
Dagsordenen var:  
 
1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regn-

skabsår 
 

2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse   
 
3. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for det igangværende regnskabsår 

 
4. Bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i 

henhold til den godkendte årsrapport 
 

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 
Bestyrelsen foreslår genvalg af: 
 
Jens Borelli-Kjær, formand, 52 år 
Civilingeniør (M/fysik), HD i udenrigshandel, MBA (INSEAD) 
Valgt til bestyrelsesformand i 2006 
Ledelseshverv: Adm. direktør i Vitral A/S, CCMA Holding APS, UAB Vitral, 
Litauen, Vitral UK Ltd., England. Bestyrelsesformand i Cemat Silicon S.A., 
Polen 
Særlige kompetencer: Erfaring inden for forretningsmæssig, industriel og 
generel ledelse fra forskellige brancher (byggematerialer, medicinsk udstyr 
og elektronik) 
 
 
Eivind Dam Jensen, næstformand, 60 år 
Statsautoriseret ejendomsmægler 
Valgt til næstformand i 2005 
Ledelseshverv: Adm. direktør og bestyrelsesmedlem i Ejendomsaktiesel-
skabet Bangs Gård og Aktieselskabet Eivind Dam Jensen og indehaver af 
Statsaut. Ejendomsmæglerfirma E. Dam Jensen 
Særlige kompetencer: Køb, salg, vurdering og udlejning af erhvervs- og in-
vesteringsejendomme samt ejendomsadministration 
 
Jørgen Frost, 57 år 
Civilingeniør maskinretning, HD i afsætningsøkonomi 
Valgt til bestyrelsen i 2006 
Medlem af revisionsudvalget 
Ledelseshverv: Adm. direktør og bestyrelsesmedlem i Blendex A/S, stifter, 
adm. direktør og bestyrelsesmedlem i Frost Invest A/S samt bestyrelses-
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medlem i Vestergaard Company A/S, Kongskilde Industries A/S og RM 
Rich. Müller A/S. 
Særlige kompetencer: Industriel ledelseserfaring inden for børsnoterede in-
dustriselskaber 
 
Michael Hedegaard Lyng, 42 år 
HD i regnskabsvæsen, Cand. merc. aud., MBA (IMD) 
Valgt til bestyrelsen i 2010 
Formand for revisionsudvalget 
Ledelseshverv: Koncerndirektør og CFO i NKT Holding A/S og medlem be-
styrelserne i en række selskaber i NKT koncernen. Medlem af bestyrelsen i 
Burmeister & Wain Scandinavian Contractor A/S. Bestyrelsesmedlem i Ce-
mat Silicon S.A., Polen. 
Særlige kompetencer: Traditionelle CFO discipliner i en global international 
børsnoteret industrivirksomhed 
 

6. Valg af revisor 
 

7. Bemyndigelse efter selskabslovens § 198 til bestyrelsen til i et tidsrum på 
18 måneder fra generalforsamlingens dato til selskabet at erhverve egne 
aktier, mod et vederlag mellem 0 kr. og op til 10% over den på NASDAQ 
OMX Copenhagen A/S til enhver tid noterede sælgerkurs 

 
8. Bestyrelsens forslag om ændring af overordnede retningslinjer for incita-

mentslønning af bestyrelse og direktion og i den forbindelse en sammen-
skrivelse af de overordnede retningslinjer for incitamentslønning af besty-
relse og direktion med selskabets vederlagspolitik. Som følge af sel-
skabslovens § 139 skal der være overordnede retningslinjer for incita-
mentsaflønning af bestyrelse og direktion, og disse retningslinjer skal væ-
re behandlet og godkendt på generalforsamlingen, inden bestyrelsen kan 
indgå nye aftaler om incitamentsaflønning med direktionens medlemmer. 
Selskabet har tillige valgt at udarbejde en vederlagspolitik i henhold til 
Anbefalingerne for god selskabsledelse. De overordnede retningslinjer 
for incitamentslønning af bestyrelse og direktion og selskabets veder-
lagspolitik foreslås sammenskrevet i et dokument benævnt "Overordnede 
retningslinjer for vederlag til bestyrelsen og direktionen". De overordnede 
retningslinjer for vederlag til bestyrelsen og direktionen er opdateret i for-
hold til selskabsloven ligesom der er ændret i bestyrelsens mulighed for 
fastsættelse af udnyttelseskursen i forbindelse med udstedelse af war-
rants til medarbejderne, således at bestyrelsen fastsætter kursen. 

 
9. Bestyrelsens forslag om vedtægtsændringer og bemyndigelse til dirigen-

ten 
 

1. Bemyndigelse i medfør af selskabslovens § 155, stk. 2, til bestyrelsen til 
udstedelse af warrants til medarbejdere i koncernen, herunder til direkti-
onen, op til 30.000.000 styk warrants, der hver giver ret til at tegne én ak-
tie á 0,25 kr. med samtidig bemyndigelse til beslutning om den dertil hø-
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rende kapitalforhøjelse uden fortegningsret for eksisterende aktionærer, 
idet der kan foretages en kapitalforhøjelse på indtil nominelt 7.500.000 
kr. Bemyndigelsen giver mulighed for at genanvende eller genudstede 
eventuelle bortfaldne ikke udnyttede warrants. Bemyndigelsen skal være 
gældende til og med 25. april 2017. De øvrige nærmere vilkår for tildelin-
gen og udnyttelsen af warrants fastsættes af bestyrelsen. 
 

2. Bemyndigelse til dirigenten: 
  

Generalforsamlingens dirigent bemyndiges til at foretage de hensigts-
mæssige ændringer i nummereringen af bestemmelserne i vedtægterne, 
som følger af de vedtægtsændringer, der måtte være blevet vedtaget på 
generalforsamlingen, samt ændringer af lovhenvisninger og terminologi-
ske ændringer som følge af ændringer i selskabslovgivningen og myndig-
hedsnavne. Dirigenten bemyndiges i øvrigt til at foretage sådanne æn-
dringer i og tilføjelser til det på generalforsamlingen besluttede og an-
meldelsen til Erhvervsstyrelsen, som måtte blive krævet af Erhvervssty-
relsen for at registrere de vedtagne beslutninger. 
 

10. Eventuelt 
 

- 0 - 
 
Til dirigent udpegedes advokat Jens Zilstorff, Plesner.  
 
Generalforsamlingen var indkaldt elektronisk via NASDAQ OMX Copenhagens 
indberetningssystem og på selskabets hjemmeside den 2. april 2012. Endvide-
re var indkaldelsen blevet offentliggjort i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens in-
formationssystem og i Berlingske Tidende. De aktionærer, der havde indgivet 
begæring herom, var blevet indkaldt elektronisk samme dato.  
 
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og at in-
gen havde indvendinger mod generalforsamlingens lovlighed. 
 
På generalforsamlingen var repræsenteret en aktiekapital på 20.101.655,75 kr., 
svarende til 15,23% af aktiekapitalen.  
 
 
Ad 1 
 
Selskabets bestyrelsesformand, Jens Borelli-Kjær, aflagde beretning om sel-
skabets virksomhed i 2011.  
 
Der blev stillet spørgsmål til beretningen og den blev debatteret.  
 
Generalforsamlingen tog herefter ledelsens beretning til efterretning. 
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Ad 2 
 
Revisionen af årsrapporten for 2011 havde ikke givet anledning til forbehold. 
 
Selskabets bestyrelsesformand, Jens Borelli-Kjær, fremlagde herefter den af 
Deloitte reviderede årsrapport for 2011. Årsrapporten udviste en omsætning på 
367.439 tkr. og et resultat før renter, skat, afskrivninger og nedskrivninger 
(EBITDA) på 35.106 tkr. Årets resultat udgjorde (6.818) tkr. Status balancerede 
med 601.495 tkr. og egenkapitalen ekskl. minoriteter udgjorde 394.010 tkr. 
 
Årsrapporten blev herefter debatteret og der blev stillet spørgsmål.   
 
Generalforsamlingen godkendte herefter enstemmigt og med alle stemmer den 
reviderede årsrapport og bestyrelsens vederlag for 2011. 
 
Ad 3 
 
Bestyrelsen foreslog, at bestyrelsens vederlag for 2012 skulle forblive uændret i 
forhold til 2011.  
 
Basisvederlaget skulle således også i 2012 udgøre 200.000 kr. Formandens 
vederlag skulle udgøre 2,5 gange basisvederlaget, og næstformandens veder-
lag skulle udgøre 1,75 gange basisvederlaget.  
 
Formanden for revisionsudvalget skulle modtage yderligere 100.000 kr., mens 
menige medlemmer af revisionsudvalget skulle modtage yderligere 50.000 kr. 
 
Generalforsamlingen godkendte efter debat enstemmigt og med alle stemmer 
forslaget. 
 
Ad 4 
 
Bestyrelsen foreslog årets underskud på 6.818 tkr. overført til næste år og fore-
slog, at der ikke udbetales udbytte for regnskabsåret 2011.  
 
Generalforsamlingen godkendte enstemmigt og med alle stemmer forslaget. 
 
Ad 5 
 
Der forelå forslag om genvalg af direktør Jens Borelli-Kjær, direktør Eivind Dam 
Jensen, direktør Jørgen Frost og direktør Michael Hedegaard Lyng til bestyrel-
sen. 
 
Generalforsamlingen genvalgte enstemmigt og med alle stemmer direktør Jens 
Borelli-Kjær, direktør Eivind Dam Jensen, direktør Jørgen Frost og direktør Mi-
chael Hedegaard Lyng.  
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Ad 6 
 
Der forelå forslag om genvalg af selskabets revisor Deloitte. 
 
Generalforsamlingen vedtog enstemmigt og med alle stemmer forslaget. 
 
Ad 7 
 
Generalforsamlingen vedtog enstemmigt og med alle stemmer forslaget om at 
forlænge den eksisterende bemyndigelse for bestyrelsen til i et tidsrum på 18 
måneder fra generalforsamlingens dato til selskabet at erhverve egne aktier, 
mod et vederlag mellem 0 kr. og op til 10% over den på NASDAQ OMX Copen-
hagen til enhver tid noterede sælgerkurs, jf. selskabslovens § 198. 
 
Ad 8 
 
Dirigenten redegjorde for bestyrelsens forslag om ændring af selskabets over-
ordnede retningslinjer for incitamentslønning af bestyrelse og direktion og i den 
forbindelse en sammenskrivelse af de overordnede retningslinjer for incita-
mentslønning af bestyrelse og direktion med selskabets vederlagspolitik. 
  
Generalforsamlingen vedtog enstemmigt og med alle stemmer forslaget. 
 

 
Ad 9 

Punkt 9.1 på dagsordenen var bestyrelsens forslag om vedtægtsændring, hvor-
efter generalforsamlingen i medfør af selskabslovens § 155, stk. 2, bemyndiger 
bestyrelsen til udstedelse af warrants til medarbejdere i koncernen, herunder til 
direktionen, op til 30.000.000 styk warrants, der hver giver ret til at tegne én ak-
tie á 0,25 kr. med samtidig bemyndigelse til beslutning om den dertil hørende 
kapitalforhøjelse uden fortegningsret for eksisterende aktionærer, idet der kan 
foretages en kapitalforhøjelse på indtil nominelt 7.500.000 kr. Bemyndigelsen 
giver mulighed for at genanvende eller genudstede eventuelle bortfaldne ikke 
udnyttede warrants. Bemyndigelsen skal være gældende til og med 25. april 
2017. De øvrige nærmere vilkår for tildelingen og udnyttelsen af warrants fast-
sættes af bestyrelsen. 
 
Generalforsamlingen vedtog enstemmigt og med alle stemmer forslaget. 
 
Generalforsamlingen bemyndigede dirigenten til at foretage de hensigtsmæssi-
ge ændringer i nummereringen af bestemmelserne i vedtægterne, som måtte 
følge af de vedtægtsændringer, der blev vedtaget på generalforsamlingen, samt 
ændringer af lovhenvisninger og terminologiske ændringer som følge af æn-
dringer i selskabslovgivningen og myndighedsnavne. Dirigenten bemyndigedes 
i øvrigt til at foretage sådanne ændringer i og tilføjelser til det på generalfor-
samlingen besluttede og anmeldelsen til Erhvervsstyrelsen, som måtte blive 
krævet af Erhvervsstyrelsen for at registrere de vedtagne beslutninger. 
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Ad 10 

Der var ikke yderligere punkter til behandling. 
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Generalforsamlingen hævet. 
 
Som dirigent: 
 
 
___________________________ 
Advokat Jens Zilstorff 
Plesner 


