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§ 12

NUVÆRENDE TEKST

FORESLÅET TEKST

Bestyrelsen er - efter samråd med repræsentantskabet - bemyndiget til i perioden indtil 12.
marts 2017 ad én eller flere gange at udvide
aktiekapitalen indtil kr. 500.000.000.
Offentlige og andre institutioner, organisationer
eller virksomheder, hvori danske lønmodtagerorganisationer har erhvervsmæssig interesse.

Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil 12.
marts 2017 ad én eller flere gange at udvide aktiekapitalen indtil kr. 500.000.000.

Bestyrelsen har den endelige afgørelse af, hvorvidt en person eller en juridisk person, der ønsker at erhverve aktier i banken, kan være aktionær.
Banken ledes af generalforsamlingen, repræsentantskabet, bestyrelsen og direktionen.
Senest hvert års 15. april skal der afholdes en
ordinær generalforsamling.

Bestyrelsen fastlægger retningslinjerne for, og har
den endelige afgørelse af, hvilke juridiske og fysiske personer der kan være aktionær i banken.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, så
ofte repræsentantskabet eller bankens valgte
revisorer finder det hensigtsmæssigt, samt når
det begæres af tre af bestyrelsens medlemmer
eller af aktionærer, der tilsammen ejer 5 % af
aktiekapitalen.
Forslag fra en aktionær må, for at kunne optages
på dagsordenen for en generalforsamling, indgives skriftligt til bestyrelsen og være denne i
hænde senest 6 uger før generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når
bankens valgte revisorer finder det hensigtsmæssigt, eller når det begæres af tre af bestyrelsens
medlemmer eller af aktionærer, der tilsammen ejer
5 % af aktiekapitalen.

Offentlige og andre institutioner, organisationer,
virksomheder eller pensionsselskaber, hvori danske
lønmodtagerorganisationer har interesse.

Banken ledes af generalforsamlingen, bestyrelsen
og direktionen.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest
den 15. april.

Enhver generalforsamling vælger selv sin dirigent. Valget sker ved håndsoprækning efter
simpelt stemmeflertal. Dirigenten leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende
sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivning og
dens resultat.
Den reviderede årsrapport med revisionspåtegning, jf. § 23, stk. 2

Forslag fra en aktionær – herunder forslag til valg
af medlemmer til bestyrelsen – må, for at kunne
optages på dagsordenen for en generalforsamling,
indgives skriftligt til bestyrelsen og være denne i
hænde senest 6 uger før generalforsamlingen.
Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen efter indstilling fra
bestyrelsen. Dirigenten har de nødvendige beføjelser til blandt andet, at træffe beslutning om generalforsamlingens drøftelser, debattens varighed
samt afstemningstemaer og – måde.
Den reviderede årsrapport med revisionspåtegning,
jf. § 21, stk. 2

§ 15, nr. 4

Om anvendelse af overskud inden for de i § 24
fastsatte rammer,

Om anvendelse af overskud inden for de i § 22
fastsatte rammer,

§ 15, nr. 6
V.
§ 17

Valg af medlemmer til repræsentantskabet.
Repræsentantskabet
Bankens repræsentantskab består af indtil 30
personer. Heraf vælges tre personer af de i banken ansatte medarbejdere efter regler, der fastsættes af medarbejderne i samarbejde med repræsentantskabet. Resten vælges af generalforsamlingen.

Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Bestyrelsen
Udgår og erstattes af ny § 17 (se nedenfor)

§ 14, stk. 1

§ 15, nr. 2

Repræsentantskabet vælger selv sin formand og
næstformand.
Medlemmerne af repræsentantskabet vælges for
et år ad gangen.
Genvalg kan finde sted.

§ 18

Repræsentantskabet holder møde, så ofte formanden, eller i dennes forfald næstformanden,
bestemmer det, eller når 7 af repræsentantskabets øvrige medlemmer eller bestyrelsens formand kræver det.

Udgår og erstattes af ny § 18 (se nedenfor)

Der afholdes ordinære repræsentantskabsmøder i
månederne februar, maj og november.
Formanden – eller i dennes forfald næstformanden – indkalder til møderne og leder forhandlingerne. Ved såvel formandens som næstformandens forfald vælger repræsentantskabet en forhandlingsleder. Alle beslutninger træffes ved
simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget – i dennes
forfald næstformandens.
For at en beslutning kan træffes kræves, at
mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
Følgende anliggender skal altid forelægges repræsentantskabet til beslutning efter bestyrelsens
indstilling:
Beslutning om oprettelse/lukning af filialer/afdelinger og beslutning om størrelsen af
honorarer til medlemmerne af bankens bestyrelse og revisionsudvalg.
På de ordinære repræsentantskabsmøder forelægges bankens seneste kvartalsregnskab inklusive månedsbalancer. Desuden refereres de af
bestyrelsen, siden sidste repræsentantskabsmøde, trufne vigtige beslutninger.
Repræsentantskabet har ikke pligt til at efterprøve årsrapportens rigtighed.
På førstkommende repræsentantskabsmøde efter
bankens ordinære generalforsamling vælger
repræsentantskabet indtil 8 personer til bestyrelsen.
Over forhandlingerne føres en protokol, som
underskrives af formanden, næstformanden eller
den, der i disses fravær leder mødet.
§ 19

Bankens bestyrelse består af indtil 12 personer,
hvoraf indtil 8 er valgt i henhold til vedtægternes
§ 18 stk. 9 og indtil 4 er valgt i henhold til selskabslovens regler om medarbejderrepræsentanter. Bestyrelsen vælger selv sin formand.
Bestyrelsen holder møde, når dens forretningsorden kræver det. Ethvert medlem af bestyrelsen, bankens direktion, bankens valgte revisorer
og den interne revisionschef kan forlange at
bestyrelsen indkaldes.
Bankens direktion, bankens valgte revisorer eller
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Som ny § 17:
Bestyrelsens medlemmer vælges af generalforsamlingen, bortset fra de medlemmer, der vælges i
henhold til reglerne om medarbejderrepræsentation
i bestyrelsen.
For at kunne opstilles som kandidat til bestyrelsen,
skal kandidaten opfylde kravene i de gældende
regler og kodeks for bestyrelsesmedlemmer i en
finansiel virksomhed, herunder bankens krav i
henhold hertil.
Bestyrelsen består af mindst 6 og højst 12 medlemmer, hvoraf indtil 8 medlemmer er generalfor-

den interne revisionschef har ret til at være til
stede og udtale sig ved bestyrelsesmøder, medmindre bestyrelsen i den enkelte sag træffer
anden bestemmelse. Bankens valgte revisorer og
den interne revisionschef har altid ret til at deltage i bestyrelsesmøder under behandling af
sager, der har betydning for revisionen eller for
aflæggelse af regnskabet. Bankens valgte revisorer eller den interne revisionschef har pligt til
at deltage i bestyrelsens behandling af de pågældende sager, såfremt det ønskes af blot ét bestyrelsesmedlem.

samlingsvalgte, og indtil 4 medlemmer er valgt i
henhold til Selskabslovens regler om medarbejderrepræsentanter. For de generalforsamlingsvalgte
medlemmer gælder det, at de vælges for ét år ad
gangen. Genvalg kan finde sted.

Formanden sammenkalder bestyrelsen og leder
dens forhandlinger. Over forhandlingerne føres
en protokol, der underskrives af de tilstedeværende medlemmer.

Bestyrelsen holder møde, når dens forretningsorden kræver det. Ethvert medlem af bestyrelsen,
bankens direktion, bankens valgte revisorer og den
interne revisionschef kan forlange, at bestyrelsen
indkaldes.

Et bestyrelsesmedlem, et af bankens direktionsmedlemmer, en af bankens valgte revisorer eller
den interne revisionschef, der ikke er enig i
bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening indført i protokollen.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end
halvdelen af medlemmerne er til stede. Alle
beslutninger træffes, hvor ikke lovgivningen
måtte kræve andet, ved simpelt stemmeflertal, er stemmerne lige, gør formandens stemme
udslaget.
Bestyrelsen har det en banks bestyrelse i henhold til lovgivningen påhvilende ansvar for
bankens ledelse. Arbejdsdelingen mellem bestyrelse og direktion fastlægges i en af bestyrelsen
given instruks.

Bestyrelsen konstituerer sig efter den ordinære
generalforsamling ved valg af formand og næstformand.
Bestyrelsen træffer nærmere bestemmelser om
udførelsen af sit hverv i en forretningsorden.

Bankens direktion, bankens valgte revisorer eller
den interne revisionschef har ret til at være til stede
og udtale sig ved bestyrelsesmøder, medmindre
bestyrelsen i den enkelte sag træffer anden bestemmelse. Bankens valgte revisorer og den interne
revisionschef har altid ret til at deltage i bestyrelsesmøder under behandling af sager, der har betydning for revisionen eller for aflæggelse af regnskabet. Bankens valgte revisorer eller den interne
revisionschef har pligt til at deltage i bestyrelsens
behandling af de pågældende sager, såfremt det
ønskes af blot ét bestyrelsesmedlem.
Formanden sammenkalder bestyrelsen og leder
dens forhandlinger. Over forhandlingerne føres en
protokol, der underskrives af de tilstedeværende
medlemmer.

Bestyrelsen er efter samråd med repræsentantskabet bemyndiget til at foretage de ændringer
og tilføjelser til vedtægterne, som måtte være
nødvendige for at opfylde de til enhver tid gældende love der omfatter banker.

Et bestyrelsesmedlem, et af bankens direktionsmedlemmer, en af bankens valgte revisorer eller
den interne revisionschef, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening indført i protokollen.

Bestyrelsen træffer beslutning om ansættelse af
og ansættelsesvilkår for medlemmer af direktionen, vicedirektører og underdirektører.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end
halvdelen af medlemmerne er til stede. Alle beslutninger træffes, hvor ikke lovgivningen måtte
kræve andet, ved simpelt stemmeflertal, - er stemmerne lige, gør formandens, eller i dennes forfald
den som formand fungerendes, stemme udslaget.

Bestyrelsen vælger et revisionsudvalg på minimum 2 medlemmer af sin midte.
Bankens bestyrelse fastsætter honorarer til repræsentantskabets medlemmer.
Bestyrelsen ansætter og afskediger den interne
revisions- og vicerevisionschef.

Bestyrelsen har det en banks bestyrelse i henhold
til lovgivningen påhvilende ansvar for bankens
ledelse. Arbejdsdelingen mellem bestyrelse og
direktion fastlægges i en af bestyrelsen given instruks.
Bestyrelsen ansætter og afskediger medlemmer af
direktionen, vicedirektører samt den interne revisions- og vicerevisionschef.
Bestyrelsen kan, når den finder det relevant eller
når det påkræves af lovgivningen, nedsætte et
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VI
§ 20

Bestyrelsen
Bankens direktion består af 1 - 5 direktører.
Bankens direktion deltager i repræsentantskabets
og bestyrelsens møder, medmindre andet besluttes.
Direktionen har den daglige ledelse af banken.
Direktionen skal nøje holde bestyrelsen underrettet om alle dispositioner, der foretages, og
forelægge bestyrelsen alle vigtige sager samt
sådanne sager, der ifølge de almindelige bestemmelser for bestyrelsens arbejde skal
forelægges denne, inden der træffes endelig
beslutning. Direktionen skal følge den af bestyrelsen foreskrevne instruks.

VII
§ 21

§ 22
§ 23
§ 24

4

VIII
IX

bestyrelsesudvalg. Retningslinjerne for udvalget og
udvalgets arbejde, skal løbende evalueres af den
samlede bestyrelse, som har det endelige ansvar for
behandlingen og de beslutninger der træffes.
Direktionen
Som ny § 18:
Bankens direktion består af 1 - 5 direktører. Bankens direktion deltager i bestyrelsens møder, medmindre andet besluttes.
Direktionen har den daglige ledelse af banken.
Direktionen skal nøje holde bestyrelsen underrettet
om alle dispositioner, der foretages, og forelægge
bestyrelsen alle vigtige sager samt sådanne sager,
der ifølge de almindelige bestemmelser for bestyrelsens arbejde skal forelægges denne, inden der
træffes endelig beslutning. Direktionen skal følge
den af bestyrelsen foreskrevne instruks.

Direktionen

Tegningsforhold
Som ny § 19:

Banken tegnes af 5 af bestyrelsens medlemmer i
forening eller af en direktør i forening med et
medlem af bestyrelsen.

Banken tegnes af 5 af bestyrelsens medlemmer i
forening eller af en direktør i forening med et medlem af bestyrelsen.

Den samlede bestyrelse kan meddele prokura.

Den samlede bestyrelse kan meddele prokura.

Tegningsforhold
Revisionen

Bankens direktion kan tildele bankens medarbejdere fuldmagt.
Revisionen
Som ny § 20
Regnskabsafslutning
Som ny § 21
Som ny § 22

