
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foreslåede vedtægtsændringer for Hammel Elforsyning A.m.b.A 
 
Erhversstyrelsen har gennemgået vedtægterne for Hammel Elforsyning A.m.b.A. og konklude-
ret, at enkelte bestemmelser i vedtægterne skal ændres, for at kravene til vedtægter for et an-
delsselskab er opfyldt. 
 
Det primære krav er, at selskabet skal have til formål at virke til fremme af deltagernes fælles 
interesser gennem deres deltagelse i virksomheden som aftagere, leverandører eller på anden 
lignende måde. Dette kan ske gennem et datterselskab til andelsselskabet. 
 
Bestyrelsen i Hammel Elforsyning A.m.b.A foreslår vedtægterne for selskabet ændret således: 
 
 

Nuværende vedtægter: 
 

Foreslåede vedtægter: 

1.3. 
Selskabets formål er at besidde kapitalandele 

i 

- Hammel Elforsyning Net A/S, hvis pri-

mære formål er at drive netvirksomhed 

samt i 

- Hammel Elforsyning Service A/S, hvis pri-

mære formål er at drive entreprenør- og 

håndværksvirksomhed og virksomhed med 

udlejning af materiel og bygninger samt i 

- el-handelsselskaber og produktionsselska-

ber samt 

-   at udøve anden dermed beslægtet virk-

somhed efter bestyrelsens skøn. 

 

 

1.3. 

Selskabets formål er gennem besiddelse af 

kapitalandele i 

- Hammel Elforsyning Net A/S, hvis pri-

mære formål er at drive netvirksomhed 

samt i 

- Hammel Elforsyning Service A/S, hvis pri-

mære formål er at drive entreprenør- og 

håndværksvirksomhed og virksomhed med 

udlejning af materiel og bygninger samt i 

- el-handelsselskaber og produktionsselska-

ber samt  

at virke til fremme af deltagernes fælles inte-

resser gennem deres deltagelse i virksomhe-

den som aftagere, leverandører eller på an-

den lignende måde, og hvor virksomhedens 

afkast, bortset fra forrentning af den ind-
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skudte kapital, enten fordeles mellem med-

lemmerne i forhold tilderes andel i omsæt-

ningen eller forbliver indestående i virksom-

heden. 

 

2.3. 
Udtrædende andelshavere har ikke krav på 
nogen del af andelsselskabets formue 

2.3. 
Udtræden af selskabet kan ske ved overdra-

gelse af ejendommen eller ved ejendommens 

ophør som selvstændigt matrikelnummer. 

 

2.4. 

Udtrædende andelshavere har ikke krav på 

nogen del af andelsselskabets formue, idet 

den udtrædende andelshavers andel af sel-

skabets formue overtages af den samtidig 

indtrådte andelshaver, der får rådighed over 

samme installation. 

 

11.3. 
Ændringer af selskabets vedtægter skal god-
kendes af Energistyrelsen 

 
Bestemmelsen udgår. 

19.2 
Likvidationsudvalget foranlediger oprettet en 
ikke-erhvervsdrivende fond, hvis formue ud-
gøres af det endelige likvidationsprovenu, og 
som har til formål at uddele midler til anmen-
nyttige formål i Hammel Elforsyning Net A/S’s 
forsyningsområde. 
 

 
Bestemmelsen udgår. 

 


