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Formanden, Morten Schwartz Nielsen, bød velkommen og henviste til den med indkaldelsen fremsendte
dagsorden.
1. Valg af dirigent
Som indstillet af bestyrelsen valgtes advokat Carsten Brink, som konstaterede, at generalforsamlingen var
lovligt indkaldt.
2. Beretning fra bestyrelsen og den juridiske rådgiver
Formanden redegjorde for foreningens aktivitet i det forløbne år, der har været præget af stor travlhed.
Gruppesøgsmålet blev anlagt i december 2016 ved byretten og blev henvist til Østre Landsret den 9.
februar 2917, som derefter skulle tage stilling til, hvorvidt sagen kunne admitteres ved Østre Landsret.
Efterfølgende blev sagen admitteret af Østre Landsret, som begrænsede sagens forberedelse til at
omhandle rammerne for gruppesøgsmålet.
Procesbevillingsnævnet bevilligede fri proces til grupperepræsentantens egne omkostninger den 5. maj
2017.
I forlængelse af, at Østre Landsret havde admitteret sagen, blev der udvekslet et betydeligt antal
processkrifter mellem sagens parter. Den 9. februar 2018 afsagde Østre Landsret kendelse, der begrænsede
søgsmålet på en række punkter i forhold til, hvad der var lagt op til i stævningen.
Carsten Brink uddybede herefter i sin egenskab af juridisk rådgiver for foreningen de begrænsninger, som
Landsretten har fastsat. Kendelsen indebærer således en afgrænsning af ansvarsområdet, der medfører, at
sagen ikke kan omhandle et køberetligt ansvar eller et generelt bestyrelsesansvar efter børsnoteringen.
Ansvarsområdet vil derfor udelukkende vedrøre prospektansvar, hvilket hele tiden har været det
væsentligste mål i stævningen. Endvidere har Landsretten tidsmæssigt begrænset sagen til kun at omfatte
investorer, der har erhvervet aktier frem til den 3. juni 2014.
Den tidsmæssige begrænsning har foreningens bestyrelse vurderet som så væsentlig, at bestyrelsen har
truffet beslutning om at ansøge Procesbevillingsnævnet om tilladelse til at kære denne del af kendelsen til
Højesteret og foreningen har i den forbindelse søgt om, at den frie proces også kommer til at dække kæren
for Højesteret. Sagens modpart har også besluttet at kære.
Det forventedes, at Procesbevillingsnævnet vil imødekomme ønsket om kære til Højesteret, hvorefter
sagen skal forelægges Højesteret. En afgørelse her kan forventes inden årets udgang.
Herefter vil det være påkrævet for foreningens medlemmer på ny at tilmelde sig gruppesøgsmålet.
På forespørgsel fra generalforsamlingen oplyste Carsten Brink, at indsatsen vil blive rettet mod at få ændret
den tidsmæssige begrænsning, så gruppesøgsmålet vil kunne omfatte så mange medlemmer som muligt.
Det er med de oplysninger, der er indberettet til foreningen indtil nu vanskeligt at skønne over, hvor mange
der vil være dækket af gruppesøgsmålet ved forskellige mulige skæringsdatoer.

Formanden gjorde afslutningsvis opmærksom på, at admitteringen af gruppesøgsmålet på mange måder er
med til at fastlægge rammerne for, hvorledes gruppesøgsmål generelt kan udformes og gennemføres.
Sagen rejser også en række principielle spørgsmål, herunder ikke mindst, hvor lang tid oplysningerne i et
prospekt kan antages at være valide. Betydningen af disse principielle aspekter understreges ikke mindst af,
at det er lykkedes at opnå fri proces til retssagens forberedelse.
Beretningerne fra formand og juridisk rådgiver blev godkendt.
3. Godkendelse af regnskabet for det forløbne år
Leonhardt Pihl fremlagde regnskabet, som blev godkendt.
4. Behandling af indkomne forslag
Der var ingen forslag.
5. Fastsættelse af kontingent
Der var ikke forslag om kontingent.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
De af bestyrelsens generalforsamlingsvalgte medlemmer, der var på valg, havde alle erklæret sig villige til
genvalg.
Morten Schwartz Nielsen, Henrik Andersen, Peter Riggelsen, Keld Askær Sørensen og Jan Øland blev
genvalgt.
Op til tre medlemmer af bestyrelsen udpeges af Dansk Aktionærforening, som har udpeget Niels Mengel,
Leonhardt Pihl og Viggo Nedergaard.
7. Valg af revisor
Poul Ø. Andersen blev genvalgt.
8. Eventuelt
Der var intet til dette punkt.

