
GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT

CEMAT A/S, CVR îr.24 93 28 18

Å¡ 2076,24. oldober,kl. 10.00, afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Cemat

A/S (Selskabet) på Selskabets adresse, Siliciumvej 1, 3600 Frederikssund.

Dagsordenen var følgende

1. Forslag fra bestyrelsen

1.1 Beslutning om at bemyndige Selskabets bestyrelse til:

enten at tilbyde aktionærerne et aktietilbagekøbsprogram på kr
0,352 pr. aktie,

eller at udlodde ekstraordinært udbytte päl<r.0,227 pr. aktie.

1.2 Beslutning om at bemyndige Selskabets bestyrelse til at udlodde ekstraor-

dinært udbytte

1.3 Beslutning om at bem¡mdige dirigenten

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 Copenhagens indberetningssystem og på Sel-

skabets hjemmeside den27. september 2016,ogat Selskabets hjemmeside ikke har

været nede i perioden fra offentliggørelse og indtil generalforsamlingen. Endvidere

var indkaldelsen blevet offentliggjort i Erhvervsstyrelsens informationssystem den

27. september 2016. De aktionærer, der havde indgivet begæring herom, var blevet
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indkaldt elektronisk den27 . september 20 I 6, ligesom de aktionærer, der havde bedt

om at blive skriftligt indkaldt, havde modtaget en sådan indkaldelse.

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

På generalforsamlingen var repræsenteret en aktiekapital pâ 4.524.396,08 kr., sva-

rende til 229.219.804 stemmer (42,8 %).

Dirigenten gav herefter ordet til Selskabets bestyrelsesformand, Jens Borelli-Kjær

Bestyrelsesformanden indledte med at præsentere Selskabets nye administrerende

direktør, Abdelmottaleb Doulan, der tiltrådte i Selskabet i forlængelse af salget af
Selskabets siliciumaktiviteter. Abdelmottaleb Doulan præsenterede herefter sig

selv for generalforsamlingen.

Bestyrelsesformanden orienterede herefter, jf. selskabsmeddelelse nr. 39 af 20. ok-
tober 2076, generalforsamlingen om Selskabets polske ejendomsaktiviteter og ud-
viklingen i datterselskabet Cemat7O, der nu er Selskabets væsentligste aktivitet.

To aktionærer spurgte uddybende indtil den i selskabsmeddelelse nr. 39 næ'r¡nte

tidshorisont for realisering af de polske ejendomsaktiviteter på 5-10 år. Bestyrel-
sesformanden uddybede, at den angivne tidshorisont alene var gældende, såfremt

Selskabet venter med at sælge de polske ejendomsaktiviteter og gør grundene klar
til bebyggelse. Det i selskabsmeddelelse nr. 39 nævnte alternativ, hvor ejendom-

rnen værdiansættes lavere, kan gennemføres væsentligt hurtigere.

Adspurgt af en aktionær oplyste bestyrelsesformanden, at han foretrak den højere

værdi og den lange tidshorisont frem for den lavere værdi over en kortere tidshori-
sont. Bestyrelsesformanden anførte dog videre, at de bud, som Selskabet måtte

modtage på de polske ejendomsaktiviteter, ville være afgørende for processen.

En aktionær spurgte uddybende ind til de nævnte tvister om adkomst til de polske

ejendomme. Medlem af Selskabets bestyrelse, Joanna Iwanowska-Nielsen, tog or-
det og oplyste, at kravene vedrører tvister mellem tidligere ejere afjorden (eller

deres arvinger) og staten, der har eksproprieret jorden tilbage i 1970'erne. For at

CematT} kan sælge jorden, skal Selskabet have adkomst til jorden enten i form af
aktuelt ejerskab eller varig brugsret (perpetual usufruct right (puR).
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Da der ikke var flere spørgsmål til de polske ejendomsaktiviteter og det i selskabs-

meddelelse nr. 39 anførte, overgik generalforsamlingen til behandling af de på
dagsordenen af bestyrelsen stillede forslag.

Ad pkt. 1.1

De to forslag fremsat af bestyrelsen som dagsordenens pkt. 1.1. blev af dirigenten
sat under samlet behandling som følge af den indbyrdes sammenhæng.

Bestyrelsesformanden redegjorde for bestyrelsens forslag.

En aktionær spurgte formand og næstformand for bestyrelsen, hvad de ville
stemme, idet han bemærkede, at bestyrelsen ikke ved indkaldelsen havde givet no-
gen anbefaling af de to forslag. Videre ønskede aktionæren oplyst, om formanden
og næstformanden havde intentioner om selv at sælge ved et eventuelt aktietilba-
gekøbsprogram.

Bestyrelsesformanden kommenterede spørgsmålet med bemærkning om, at den
manglende anbefaling sþldes, at bestyrelsen ikke er enige om fremgangsmåden.
Han oplyste videre, at han ikke havde intentioner om at sælge sine aktier ved et

aktietilbagekøbsprogram.

Næstformand for bestyrelsen oplyste, at han ville stemme for udb¡te (forslag 1.1.,
(ii)), og at han i tilfælde af et aktietilbagekøbsprogram ikke havde intentioner om
at sælge sine aktier.

En aktionær spurgte, om Selskabet havde taget stilling til et eventuelt overtagelses-
tilbud fra næstformanden som følge af opnåelse af kontrollerende indflydelse som
følge af et aktietilbagekøbsprogram.

Dirigenten oplyste, at der havde været dialog med Finanstilsynet herom, og at næst-

formanden ikke ville være forpligtet til at give overtagelsestilbud, nårkontrol opnås

ved passivitet (undladelse af at sælge sine aktier).

En aktionær stillede spørgsmål til den fremlagte tidsplan for et aktietilbagekøbs-
program, herunder særligt hvorfor tilbagekøbsprogram ikke kan gennemføres, før
der foreligger revideret årsrapport. Aktionæren anførte, at det måtte være tilstræk-
keligt med en mellembalance.

Selskabets advokat oplyste, at det er en betingelse for erhvervelse afegne aktier, at

Selskabet i sin senest reviderede årsrapport har frie reseryer. Det har Selskabet ikke
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i tilstrækkeligt omfang, da de füe reseryer først er opnået ved salget af siliciumak-

tiviteterne og den eft erfølgende gennemførte kapitalnedsættelse.

Herefter overgik generalforsamlingen til afstemning om forslagene. Dirigenten

fremhævede, at der skulle stemmes om begge forslag. Hvis begge forslag får mere

end 50 % opbakning, vil det forslag, der får flest stemmer, blive vedtaget.

Der blev herefter foretaget afstemning, idet der også kunne stemmes på brevstem-

mer, afkrydsningsfuldmagter og fuldmagter til bestyrelsen.

Af de afgivne stemmer blev der afgivet 129 .295 988 (58% af de afgivne og 57 ,160/o

af de repræsenterede) stemmer for at bemyndige bestyrelsen til at gennemføre ak-

tietilbagekøbsprogram, og94.222.749 (54,38% af de afgivne og4l,65%o af de re-

præsenterede) stemmer for at bemyndige bestyrelsen til at udlodde udbytte.

Bestyrelsen blev således bemyndiget til at gennemføre aktietilbagekøbsprogram.

Ad pkt. 1.2

Bestyrelsesformanden redegjorde for, atdenne bemyndigelse skulle ses som en sik-
kerhedsventil, således at bestyrelsen har mulighed for at udlodde eventuelle over-
sþdende frie reserver eft er gennemførelse af aktietilbagekøbsprogram.

Dirigenten forespurgte, om der var nogen, som ønskede skriftlig afstemning. Det

var ikke tilfældet, og forslaget blev vedtaget enstemmigt.

Ad pkt. 1.3

Generalforsamlingens dirigent blev med substitutionsret bemyndiget til at foretage

sådanne ændringer i og tilføjelser til det på generalforsamlingen besluttede og i
anmeldelsen til Erhvervsstyrelsen og andre myndigheder, som måtte blive krævet

eller foreslået af Erhvervsstyrelsen for at registrere de vedtagne beslutninger.

Generalforsamlingen blev hævet kl. 1 1.31

Lavesen
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