VEDTÆGTER FOR DONG ENERGY A/S
MED SENESTE ÆNDRINGER AF 20. FEBRUAR7. AUGUST 2014

1
1.1

NAVN
Selskabets navn er DONG Energy A/S.

1.2

Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Dansk Olie og
Naturgas A/S (DONG Energy A/S).

2
2.1

HJEMSTED OG KONCERNSPROG
Selskabets hjemsted er Fredericia kommune.

2.2

Selskabets koncernsprog er engelsk, jf. selskabslovens § 126, stk.
3-4.

3
3.1

FORMÅL
Selskabets formål er at drive virksomhed inden for energisektoren
og dermed beslægtede aktiviteter.

4

AKTIEKAPITAL OG BEMYNDIGELSER TIL AT FORHØJE
AKTIEKAPITALEN
Selskabets aktiekapital er kr. 4.177.263.730, fordelt i aktier à kr. 10
eller multipla heraf.

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

Selskabets aktionærer har på den ekstraordinære generalforsamling
den 20. februar 2014 bemyndiget selskabets bestyrelse til indtil den
19. februar 2019 at forhøje selskabets aktiekapital med op til
nominelt kr. 490.000.000 ad en eller flere omgange uden
fortegningsret for de eksisterende aktionærer ved konvertering af
gæld mod udstedelse af kompensationsaktier til de aktionærer
(eller deres tilladte transporthavere), som tegnede aktier i
forbindelse med selskabets kapitalforhøjelse vedtaget den 20.
februar 2014. Kapitalforhøjelsen skal ske til markedskurs.
Bestyrelsen skal i forbindelse med en enkeltstående eller samlet
udnyttelse af bemyndigelsen i § 4, stk. 2, sikre, at det samlede antal
aktier og stemmer i selskabet, som er ejet af den danske stat
(repræsenteret ved Finansministeriet), altid udgør mere end 50 %
af det samlede antal aktier og stemmer i selskabet efter en sådan
forhøjelse af selskabets aktiekapital.
Selskabets aktionærer har på den ekstraordinære generalforsamling
den 20. februar 2014 bemyndiget selskabets bestyrelse til indtil den
31. december 2014 at forhøje selskabets aktiekapital med op til
nominelt kr. 19.347.560 ad en eller flere omgange ved kontant
indbetaling og uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer
mod udstedelse af aktier til en række ledende medarbejdere i
selskabet og i et antal af dets (direkte og/eller indirekte) helejede
datterselskaber. Kapitalforhøjelsen skal ske til en tegningskurs på
kr. 107,2486831 per aktie à nominelt kr. 10.
Selskabets aktionærer har på den ekstraordinære generalforsamling
den 20. februar 2014 bemyndiget selskabets bestyrelse til indtil den
31. december 2014 at forhøje selskabets aktiekapital med op til
nominelt kr. 22.131.740 ad en eller flere omgange ved kontant

indbetaling og uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer
mod udstedelse af aktier til medarbejdere i selskabet og i et antal af
dets (direkte og/eller indirekte) helejede datterselskaber.
Kapitalforhøjelsen skal ske til en tegningskurs på kr. 80,4365124
per aktie à nominelt kr. 10.
4.6

Selskabets aktionærer har på den ekstraordinære generalforsamling
den 20. februar 2014 bemyndiget selskabets bestyrelse til indtil den
19. februar 2019 at forhøje selskabets aktiekapital med op til
nominelt kr. 51.849.130 ad en eller flere omgange uden
fortegningsret for de eksisterende aktionærer ved udstedelse af
fondsaktier til medarbejdere, derunder en række ledende
medarbejdere, i selskabet og i et antal af dets (direkte og/eller
indirekte) helejede datterselskaber.

4.7

Følgende skal gælde for kapitalforhøjelser i selskabet foretaget i
medfør af §§ 4, stk. 2, 4, stk. 4, 4, stk. 5, og 4, stk. 6: (i) de nye
aktier skal udstedes som navnekapitalandele og skal registreres på
navn i selskabets ejerbog, (ii) de nye aktier skal være
omsætningspapirer, (iii) der skal ikke gælde
omsættelighedsbegrænsninger for de nye aktier, (iv) de nye aktier
skal registreres hos VP Securities A/S og vil derfor være underlagt
gældende regler for aktier registreret hos VP Securities A/S og (v)
de nye aktier skal have samme rettigheder som selskabets
eksisterende aktier, derunder samme fortegningsret i forbindelse
med fremtidige kapitalforhøjelser som de eksisterende aktier.

4.8

Bestyrelsen fastsætter de yderligere betingelser for gennemførelse
af kapitalforhøjelser i medfør af bemyndigelserne i §§ 4, stk. 2, 4,
stk. 4, 4, stk. 5, og 4, stk. 6, derunder beslutning om, fra hvilket
tidspunkt rettighederne tilknyttet de nye aktier skal være gældende.
Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage alle nødvendige
ændringer i selskabets vedtægter, hvis bemyndigelserne til at
forhøje selskabets aktiekapital i § 4, stk. 2, 4, stk. 4, 4, stk. 5, og 4,
stk. 6 udøves.

5
5.1

AKTIER OG EJERBOG
Selskabets aktier skal lyde på navn og skal noteres på navn i
selskabets ejerbog.

5.2

Selskabets aktier er omsætningspapirer. Der gælder ingen
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed.

5.3

Selskabet fører en ejerbog, hvor enhver overdragelse af aktier
noteres snarest muligt efter, at selskabet er informeret om
overdragelsen. Notering af en aktie på navn i ejerbogen er betinget
af, at selskabet har modtaget underretning om registrering fra VP
Securities A/S. En aktieoverdragelse er først bindende for
selskabet efter notering i ejerbogen. Selskabet er uden ansvar for
ægtheden og rigtigheden af meddelelser til selskabet om
aktieoverdragelser.
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5.4

Ingen aktier skal have særlige rettigheder.

5.5

Ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier helt eller
delvist indløse.

5.6

Aktierne er registreret i VP Securities A/S og er underlagt reglerne
for aktier registreret i VP Securities A/S. Eventuelt udbytte kan
udbetales ved overførsel til de af aktionærerne anviste konti i
overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler for VP
Securities A/S.

6.8

7

7.1
5.7

Selskabets ejerbog føres af kapitalselskabet med CVR-nr.
27088899.

6

GENERALFORSAMLINGEN, INDKALDELSE SAMT TID OG
STED FOR AFHOLDELSE
Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.

6.1
6.2

6.3

Generalforsamlingen afholdes efter bestyrelsens nærmere
bestemmelse på selskabets hjemsted eller i København.
Bestyrelsen kan, når den anser det for hensigtsmæssigt og
generalforsamlingen kan afvikles på betryggende vis, tilbyde
aktionærerne at deltage elektronisk på generalforsamlinger, der i
øvrigt gennemføres ved fysisk fremmøde (delvis elektronisk
generalforsamling). Aktionærerne kan derved elektronisk deltage i,
ytre sig samt stemme på generalforsamlingen. Nærmere
oplysninger vil til sin tid kunne findes på selskabets hjemmeside
og i indkaldelsen til de pågældende generalforsamlinger, ligesom
aktionærerne vil modtage meddelelse herom, jf. § 17.

6.4

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i så god tid, at den
reviderede og godkendte årsrapport kan være modtaget hos
Erhvervsstyrelsen inden udgangen af april.

6.5

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen
eller en af selskabets revisorer har forlangt det. Ekstraordinær
generalforsamling til behandling af et bestemt angivet emne skal
endvidere indkaldes senest 2 uger efter, at det skriftligt er forlangt
af aktionærer, der ejer mindst 5 procent af aktiekapitalen. Fristen
på 2 uger regnes fra selskabets modtagelse af aktionærens
skriftlige anmodning om afholdelse af den ekstraordinære
generalforsamling.

6.6

6.7

7.2

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen senest 2 uger og
tidligst 4 uger før generalforsamlingen ved almindeligt brev eller
e-mail til alle navnenoterede aktionærer, jf. § 17, stk. 2.
Indkaldelsen offentliggøres i Erhvervsstyrelsens it-system senest
samtidig med, at den bekendtgøres for aktionærerne.
Indkaldelsen til generalforsamling skal indeholde en beskrivelse af
samtlige forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, og i
forbindelse med ekstraordinære generalforsamlinger tillige årsagen
hertil. Såfremt generalforsamlingen gennemføres delvist
elektronisk, jf. § 6, stk. 3, skal indkaldelsen tillige indeholde
oplysning om tilmelding og de nærmere krav til de elektroniske
systemer, som skal anvendes ved elektronisk deltagelse i
generalforsamlingen. Indkaldelsen skal tillige angive, at de
nærmere oplysninger om fremgangsmåden i forbindelse med

elektronisk deltagelse i generalforsamlingen vil kunne findes på
selskabets hjemmeside.
Senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse skal
dagsordenen og de fuldstændige forslag, samt for den ordinære
generalforsamlings vedkommende tillige revideret årsrapport,
gøres tilgængelige til eftersyn for aktionærerne.
DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLINGEN; DIRIGENT
OG PROTOKOL; EKSTRAORDINÆRT UDBYTTE;
RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING
Enhver aktionær er berettiget til at få et bestemt emne behandlet på
den ordinære generalforsamling. Forslag til emne skal, for at kunne
forelægges på generalforsamlingen, være skriftligt formuleret og
være indgivet til bestyrelsen så betids, at forslaget kan indgå i
indkaldelsen til generalforsamlingen. Modtages forslaget senest 6
uger før den ordinære generalforsamlings afholdelse, har
aktionæren ret til at få emnet optaget på dagsordenen for denne
generalforsamling.
På den ordinære generalforsamling fremlægges revideret
årsrapport. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal
omfatte:
1. Bestyrelsens beretning om selskabets og dets datterselskabers
virksomhed i det forløbne år.
2. Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
3. Beslutning om decharge for bestyrelsen og direktion.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af
underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Eventuelt forslag fra bestyrelsen om bemyndigelse til køb af
egne aktier.
6. Eventuelle øvrige forslag fra bestyrelsen eller aktionærer.
7. Valg af formand og næstformand for bestyrelsen samt valg af
øvrige medlemmer til bestyrelsen.
8. Fastsættelse af bestyrelsens vederlag for det regnskabsår, hvor
generalforsamlingen afholdes.
9. Valg af revisor.
10. Eventuelt.

7.3

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, som vælges af
bestyrelsen, og som sikrer at generalforsamlingen afholdes på en
forsvarlig og hensigtsmæssig måde. Dirigenten afgør alle
spørgsmål angående forhandlingerne, stemmeafgivning og resultat
heraf.

7.4

Over det på generalforsamlingen passerede føres en af bestyrelsen
autoriseret protokol, der underskrives af dirigenten og formanden
for bestyrelsen.

7.5

Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe beslutning om uddeling af
ekstraordinært udbytte. Der gælder ingen beløbsmæssige eller
øvrige begrænsninger i bemyndigelsen til bestyrelsen, ud over
hvad der følger af hensynet til selskabet, aktionærerne og
eventuelle kreditorer samt lovgivningen i øvrigt.

7.6

På den ekstraordinære generalforsamling den 20. februar 2014 har
generalforsamlingen besluttet at vedtage en vederlagspolitik for
selskabets bestyrelse og direktion. Vederlagspolitikken er
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8
8.1

8.2

offentliggjort på selskabets hjemmeside.

10.1 Bestyrelsen og direktionen forestår ledelsen af selskabets
anliggender.

MØDERET OG STEMMERET PÅ
GENERALFORSAMLINGEN
En aktionær har ret til selv eller ved fuldmægtig at møde på
generalforsamlingen og i begge tilfælde sammen med en rådgiver.
Fuldmagt skal foreligge skriftligt og dateret. Fuldmagt til
selskabets bestyrelse eller direktion kan ikke gives for længere tid
end 12 måneder og skal gives til en bestemt generalforsamling med
en på forhånd kendt dagsorden.

10.2 Selskabets bestyrelse består af seks til otte
generalforsamlingsvalgte medlemmer og det antal yderligere
medlemmer, som vælges af medarbejderne i henhold til
lovgivningen. Der vælges suppleanter for de medarbejdervalgte
bestyrelsesmedlemmer i henhold til lovgivningen. Alle
generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer afgår hvert år på
den ordinære generalforsamling og kan genvælges.

Enhver aktionær, der er berettiget til at deltage i
generalforsamlingen, og som ønsker at deltage i en
generalforsamling, skal senest tre dage før dens afholdelse anmode
om et adgangskort til generalforsamlingen. Adgangskort kan
fremsendes af selskabet til aktionærerne via e-mail.

8.23 Hvert nominelt aktiebeløb på kr. 10 giver én stemme.
8.34 Pressen har adgang til generalforsamlingen.
9
9.1

9.2

9.3

10

BESLUTNINGER PÅ GENERALFORSAMLINGEN,
STEMMEFLERTAL OG QUORUM
De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved
simpel stemmeflerhed, medmindre andet følger af lovgivningen
eller af disse vedtægter. For at være beslutningsdygtig skal mindst
halvdelen af aktiekapitalen være repræsenteret på
generalforsamlingen. Er det nævnte aktiebeløb ikke repræsenteret
på generalforsamlingen, indkalder bestyrelsen inden otte dage til
en ny generalforsamling, som er beslutningsdygtig uden hensyn til
den repræsenterede aktiekapitals størrelse.
Til vedtagelse af beslutninger om ændringer af vedtægterne eller
om selskabets opløsning kræves, at mindst 2/3 af aktiekapitalen er
repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningen tillige
vedtages med mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den
på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital. Er det nævnte
aktiebeløb ikke repræsenteret på den pågældende
generalforsamling, men beslutningen i øvrigt er vedtaget af mindst
2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på
generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital, indkalder
bestyrelsen inden 2 uger en ny generalforsamling, på hvilken
forslaget kan vedtages med 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af
den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital uden
hensyn til den repræsenterede aktiekapitals størrelse. § 9.2 gælder
dog ikke for vedtægtsændringer omfattet af selskabslovens § 106,
stk. 2.
I de tilfælde, hvor der indkaldes til en ny generalforsamling, fordi
den første generalforsamling ikke har været beslutningsdygtig, skal
fuldmagter til at møde på den første generalforsamling, for så vidt
de ikke skriftligt måtte være tilbagekaldt, anses for gyldige også
med hensyn til den anden generalforsamling i den udstrækning
dagsordenen på den anden generalforsamling afspejler
dagsordenen på den første.
BESTYRELSE OG BESTYRELSESOBSERVATØRER

10.3 Generalforsamlingen vælger for et år ad gangen formand og
næstformand for bestyrelsen. En direktør må ikke vælges som
formand eller næstformand.
10.4 Ved generalforsamlingens valg af bestyrelsesmedlemmer skal
tilstræbes, at den fornødne faglige viden om selskabets
hovedforretningsaktiviteter inden for energi er repræsenteret i
bestyrelsen, og at bestyrelsen som helhed besidder den for
bestyrelsesarbejdet påkrævede viden og erfaring om
samfundsmæssige, forretningsmæssige og kulturelle anliggender
på de markeder, hvor hovedforretningsaktiviteterne drives.
10.5 Alle beslutninger i bestyrelsen træffes med almindelig
stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens – eller i
formandens forfald næstformandens – stemme udslaggivende.
10.6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af dens medlemmer
er repræsenteret. Bestyrelsesmedlemmer kan i enkeltstående
tilfælde være repræsenteret ved fuldmagt til et andet
bestyrelsesmedlem, hvis dette er betryggende henset til emnet for
drøftelserne, eller for så vidt angår medarbejdervalgte
bestyrelsesmedlemmer, repræsenteret ved suppleant.
10.7 Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden nærmere
bestemmelser om udførelsen af sit hverv.
10.8 Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en protokol, der
underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer af
bestyrelsen.
10.9 I ethvert bestyrelsesmøde forelægges revisionsprotokollen. Enhver
tilførsel til revisionsprotokollen skal underskrives af samtlige
bestyrelsesmedlemmer.
10.10 Bestyrelsens medlemmer er underlagt tavshedspligt i
overensstemmelse med de herom i lovgivningen fastsatte regler.
Alene bestyrelsens formand eller den, han i konkrete tilfælde måtte
bemyndige dertil, er berettiget til på bestyrelsens vegne at udtale
sig til offentligheden om selskabets forhold.
10.11 Bestyrelsen ved bestyrelsesformanden kan, så længe
aktiemajoriteten i selskabet er ejet af den danske stat, videregive
fortrolige oplysninger til den minister, der repræsenterer staten
som aktionær, hvis dette sker i overensstemmelse med
lovgivningen og er i selskabets interesse.
10.12 Bestyrelsens vederlag fastsættes af generalforsamlingen.
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10.13 Selskabets bestyrelse kan med simpelt flertal udpege en eller flere
observatører med ret til at deltage i og tale på møder i bestyrelsen
samt i bestyrelsens komitéer. En observatør har ingen stemmeret
og skal ikke medregnes i quorumkravet på sådanne møder. En
observatør kan ved bestyrelsens beslutning gives adgang til det
samme materiale, som bestyrelsens medlemmer eller en
bestyrelseskomité har adgang til. Observatører er ikke berettigede
til vederlag og skal underskrive en sædvanlig
fortrolighedserklæring. Bestyrelsen kan i sin forretningsorden
fastsætte yderligere bestemmelser om observatørens rettigheder og
pligter.
11
DIREKTION
11.1 Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af en eller flere
personer, herunder en administrerende direktør, til at lede
selskabets daglige drift. Direktionens ansættelsesvilkår fastsættes
af bestyrelsen. Bestyrelsen kan meddele prokura.
12
NOMINERINGSKOMITÉ
12.1 Efter hvert års ordinære generalforsamling nedsættes en
nomineringskomité med indtil seks medlemmer. Indtil fire
medlemmer er aktionærrepræsentanter, idet hver af de fire største
navnenoterede aktionærer i selskabet har ret til at udpege ét
medlem af nomineringskomitéen. Aktiebesiddelser tilhørende flere
virksomheder, der efter årsregnskabsloven anses for tilknyttede
virksomheder, sammenlægges, og der tilkommer alene koncernens
modervirksomhed ret til udpegelse af ét medlem.
Nomineringskomitéen består herudover af selskabets
bestyrelsesformand, der tillige er formand for
nomineringskomitéen, og selskabets næstformand. Øvrige
medlemmer af selskabets bestyrelse og selskabets direktion og
medarbejdere kan ikke vælges til nomineringskomitéen.
12.2 Nomineringskomitéen har til formål at vurdere bestyrelsens
sammensætning og forelægge generalforsamlingen anbefalinger
om valg af generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer.
Nomineringskomitéen skal sikre, at alle kandidater til hvervet som
bestyrelsesmedlem i selskabet tilfredsstiller kapitalmarkedets
forventninger, og at bestyrelsens sammensætning opfylder
anbefalingerne til god selskabsledelse i børsnoterede
virksomheder. Nomineringskomitéens anbefalinger gør ikke
indskrænkning i aktionærernes ret til at foreslå kandidater til
generalforsamlingen.
12.3 Medlemmerne af nomineringskomitéen er underlagt tavshedspligt
efter samme regler som medlemmerne af selskabets bestyrelse.
Generalforsamlingen skal ved en forretningsorden for
nomineringskomitéen træffe nærmere bestemmelser om
nomineringskomitéens sammensætning og virke. Selskabet skal
sikre, at forretningsordenen for nomineringskomitéen til enhver tid
er offentliggjort på selskabets hjemmeside.
13
TEGNINGSREGEL
13.1 Selskabet tegnes af formanden for bestyrelsen i forening med
næstformanden eller en hos Erhvervsstyrelsen registreret direktør
eller formanden eller næstformanden i forening med to
bestyrelsesmedlemmer.
14

14.1 Overdragelse til eje eller pant af, eller anden form for
sikkerhedsstillelse i, den naturgasinfrastruktur, som er opregnet i
Bilag 1, og som selskabet eller juridiske personer kontrolleret af
selskabet ejer, kan kun ske til den danske stat eller juridiske
personer kontrolleret af den danske stat.
14.2 Uanset bestemmelsen i § 14, stk. 1 kan bestyrelsen beslutte at
overdrage naturgasinfrastrukturen, som opregnet i Bilag 1, til et af
selskabet helejet datterselskab. Ophører et sådant datterselskab
med at være et af selskabet helejet datterselskab, skal bestyrelsen
sikre, at den pågældende naturgasinfrastruktur tilbageføres til
selskabet eller til et andet af selskabets helejede datterselskaber.
15
REVISION
15.1 Revisionen af selskabets regnskaber foretages af en eller to
revisorer, hvoraf den ene skal være statsautoriseret. Valg af revisor
gælder for et år ad gangen. Fratrædende revisorer kan genvælges.
15.2 Revisorernes honorar fastsættes af bestyrelsen.
16
REGNSKABSÅR OG ÅRSRAPPORT
16.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret.
16.2 Årsrapporten opgøres under omhyggelig hensyntagen til
tilstedeværende værdier og forpligtelser og under foretagelse af de
efter bestyrelsens skøn nødvendige afskrivninger.
16.3 Henstår der uafskrevet underskud fra tidligere år, skal overskuddet
først anvendes til afskrivning af dette.
16.4 Om anvendelse af restbeløbet træffer generalforsamlingen
bestemmelse. Bestyrelsen er pligtig til at stille forslag med hensyn
til anvendelse af restbeløbet.
17
ELEKTRONISK KOMMUNIKATION
17.1 Selskabet kan benytte elektronisk dokumentudveksling og
elektronisk post, som nærmere angivet nedenfor, i sin
kommunikation med aktionærerne.
17.2 Indkaldelse af aktionærerne til ordinær og ekstraordinær
generalforsamling kan fremsendes af selskabet til aktionærerne via
e-mail og vil indeholde en reference til selskabets web-baserede
Aktionærportal, hvor, herunder aktionærerne kan finde
dagsordener, de fuldstændige forslag til vedtægtsændringer,
tilsendelse af dagsordenfuldmagtsblanketter,
brevstemmeblanketter, årsrapport, delårsrapport,
generalforsamlingsprotokollater samt øvrige generelle oplysninger
fra selskabet til aktionærerne kan fremsendes af selskabet til
aktionærerne via e-mail. Adgangskort kan fremsendes via e-mail
fra selskabet til aktionærerne, jf. § 8.2.
17.3 Ovennævnte dokumenter, med undtagelse af adgangskort,
offentliggøres tillige på selskabets hjemmeside, som tillige vil
indeholde oplysninger om kravene til de anvendte systemer samt
om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk
kommunikation.
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Vedtaget på bestyrelsesmøde en ekstraordinær generalforsamling den 20.
februar7. august 2014
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VEDTÆGTER FOR DONG ENERGY A/S

Bilag 1 til DONG Energy A/S’ vedtægter

Naturgasinfrastruktur
Den naturgasinfrastruktur, der er omfattet af vedtægternes § 14,
stk.1, er følgende af selskabet og juridiske personer kontrolleret af
selskabet ejede naturgasinfrastruktur:
(i) Naturgasdistributionsnettet i det sydlige Jylland og på Vest- og
Sydsjælland (bevillingsnummer ENS 66151-0002);
(ii) Søledningen fra Tyra-platformen til Nybro;
(iii) Søledningen fra Syd Arne-platformen til Nybro;
(iv) Søledningen mellem Tyra- og Harald-platformene;
(v) Gasterminalen i Nybro;
(vi) Naturgaslageret i Stenlille (bevillingsnummer ENS 661530001);
samt de aktiver og rettigheder, herunder arbejdskapital,
medarbejdere og kontrakter, som er nødvendige for at operere
naturgasinfrastrukturen samt de dertil knyttede forpligtelser.
Aftaler om køb og salg af naturgas er ikke omfattet af begrebet
“Naturgasinfrastruktur”.
Eventuelle udvidelser af eller modifikationer til den ovennævnte
naturgasinfrastruktur er også naturgasinfrastruktur, der er omfattet
af vedtægternes § 14.
Såfremt de ovennævnte aktiver, rettigheder, og forpligtelser er
udskilt og separeret i et eller flere af selskabets 100 % ejede
datterselskaber, kan overdragelsen af naturgasinfrastrukturen ske i
form af aktieoverdragelser, hvis den danske stat giver sit samtykke
dertil. Den danske stat vil ikke uden rimelig grund undlade at give
sit samtykke.
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