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Ekstraordinær generalforsamling i Dantax A/S
afholdes den 15. juni 2016, kl. 13.00
på selskabets adresse, Bransagervej 15, 9490 Pandrup

Dagsorden:
1.

Behandling af købstilbud fra John Peter Jensen Holding A/S vedrørende Dantax A/S’ aktier i
Nordic Air A/S samt det af Dantax A/S’ ejede fly OY-JPJ:
”Til bestyrelsen for Dantax.
Købstilbud.
I flere år har der været kritik, fra både aktionærer og analytikere, af at Dantax ikke er et
rent elektronikfirma. Analytikerne mener at det er svært at gennemskue, og at det var
bedre med fokus på vores kernekompetence.
De senere års svage resultater fra flydelen gør, at vi bør lytte til kritikken og ændre på dette.
Jeg skal derfor, på vegne af John Peter Jensen Holding A/S tilbyde at købe de af Dantax A/S ejede
aktier i Nordic Air A/S til bogført værdi pr. 30-06-2016 ca. 27mill.kr.
Samtidigt tilbyder jeg, eller ordre, at købet det af Dantax A/S ejede jetfly OYJPJ ligeledes til
bogført værdi 30-06-2016 ca. 11,8mill.kr.
Begge købesummer erlægges kontant.
Da jeg ikke ønsker at handle med mig selv, foreslår jeg at minoritets aktionærerne inddrages
i beslutning processen.
Hvis bestyrelsen for Dantax A/S anbefaler handlens gennemførsel, bør der indkaldes til en
ekstraordinær generalforsamling i Dantax A/S hvor minoritets aktionærerne alene kan
bestemme om man skal gennemføre handlen.
Hovedaktionæren ( ca. 75% ) John Peter Jensen Holding A/S vil undlade at stemme.
Med venlig hilsen
John Jensen”

2.

Eventuelt
--o0o--

Den ikke inhabile del af bestyrelsen i Dantax A/S har på et bestyrelsesmøde enstemmigt indstillet, at
købstilbuddet accepteres.

Vedtagelseskrav:
Det fremsatte forslag kan vedtages med simpelt flertal af de afgivne stemmer.

Aktiekapitalens størrelse og stemmeret
Selskabets aktiekapital udgør nominelt 30.000.000 kr. svarende til 300.000 stk. aktier a 100 kr. Hver aktie
giver ret til en stemme. Stemmeretten på aktier der er erhvervet ved overdragelse, kan først udøves 1 uge
efter, at vedkommende aktionær er noteret i selskabets aktiebog. Sydbank A/S er udpeget som kontoførende
pengeinstitut, hvorigennem aktionærerne kan udøve deres finansielle rettigheder i selskabet.
Fremlæggelse af dokumenter
På hjemmesiden www.dantaxradio.dk er indkaldelsen, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på
datoen for indkaldelsen, de dokumenter der skal fremlægges på generalforsamlingen være tilgængelig for
aktionærerne. Oplysningerne er tillige fremlagt på selskabets kontor til eftersyn for aktionærerne.
Adgangskort
Adgang til generalforsamlingen har ifølge selskabets vedtægter § 10 enhver aktionær, der imod behørig
legitimation senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse har rekvireret adgangskort på selskabets
kontor.
Pandrup, den 23. maj 2016
Bestyrelsen for Dantax A/S

