
 

 

 

 

 

Til aktionærerne i Bispebjerg Kollegiet A/S 

 

Herlev, den 4. april 2017 

 

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Bispebjerg Kollegiet A/S 

 

Som aktionær i ovennævnte selskab indkaldes du hermed til ordinær generalforsamling  

 

Torsdag, den 27. april 2017, kl. 16.00 

 

på Bispebjerg Kollegiet (fælleskøkken), Fyrbødervej 10, 2400 København NV. 

 

Dagsorden 

 

1. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 

3. Orientering omkring status på projektudvikling af selskabets ejendom  

4. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse. 

5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte 

årsrapport. 

6. Valg af bestyrelse. 

7. Valg af revisor. 

8. Forslag fra bestyrelsen eller aktionærerne.  

9. Eventuelt. 

 

Tilmelding 

Af hensyn til planlægningen af generalforsamlingen beder vi dig venligst udfylde og returnere 

vedlagte tilmeldingsblanket. Som aktionær har du mulighed for at afgive fuldmagt. Tilmeldings-

blanketten kan tillige anvendes til eventuel afgivelse af fuldmagt. 

 

Brevstemme 

Aktionærer kan afgive brevstemme senest 27. april 2017 kl. 10:00. Brevstemme kan afgives 

skriftligt ved brug af tilmeldingsblanketten. Udfyldte og underskrevne tilmeldingsblanketter skal 

inden fristens udløb være selskabet i hænde på adressen c/o Lea Ejendomspartner A/S, Kobbervej 

8, 2730 Herlev eller mail bkk@lea.dk. 

 

Bispebjerg Kollegiet A/S’s aktiekapital udgør kr. 17.500.000 fordelt på 2.500 aktier á kr. 7.000. 

Hvert aktiebeløb på kr. 7.000 giver én stemme. For at kunne udøve stemmeretten på en aktie, der 

LEA Ejendomspartner A/S 
Kobbervej 8 
2730 Herlev 
Telefon 44 57 03 40 
Email  lea@lea.dk 
www.lea.dk 

mailto:lea@lea.dk


er erhvervet ved overdragelse, skal aktien på registreringsdatoen, der ligger én uge før 

generalforsamlingen være noteret på vedkommendes navn i selskabets aktionærfortegnelse. 

 

Vi gør opmærksom på, at selskabets årsrapport kan hentes på Bispebjerg Kollegiet A/S’s 

hjemmeside www.kollegierne.dk eller rekvireres ved henvendelse til undertegnede.  

 

Har du spørgsmål til ovenstående, er du altid velkommen til at kontakte os.  

 

 

 

Med venlig hilsen 

Bispebjerg Kollegiet A/S 

 

 

 

Bent Kandborg Kristensen 

Direktør 

 

http://www.kollegierne.dk/

