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Generalforsamling 2020

Dagsorden

A.

Der afgives beretning om selskabets virksomhed i det
forløbne driftsår.

B.

Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.

C.

Der træffes beslutning om decharge.
Bestyrelsen foreslår, at der meddeles decharge til
bestyrelse og direktion.

D.

Der træffes beslutning om anvendelse af overskud,
herunder udbyttets størrelse, eller dækning af
underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
Bestyrelsen foreslår et udbytte på kr. 150 pr. aktie
à kr. 1.000.

E.

Fornødent valg af medlemmer til bestyrelsen
Fra bestyrelsen afgår Jim Hagemann Snabe, Ane
Mærsk Mc-Kinney Uggla, Robert Mærsk Uggla, Jacob
Andersen Sterling og Thomas Lindegaard Madsen.
Endvidere udtræder Niels Bjørn Christiansen af
bestyrelsen.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Jim Hagemann Snabe,
Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla, Robert Mærsk Uggla,
Jacob Andersen Sterling og Thomas Lindegaard
Madsen.

F.

Valg af revision.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Pricewaterhouse
Coopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling. Revisionsudvalget er ikke blevet påvirket af
tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftale
med en tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer.

G.

Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelse eller
aktionærer.
1. Bestyrelsen foreslår, at selskabets bestyrelse
bemyndiges til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at træffe beslutning om udlodning af
ekstraordinært udbytte til selskabets aktionærer.
2. Bestyrelsen foreslår, at selskabets aktiekapital nedsættes i overensstemmelse med selskabets aktietilbagekøbsprogram som offentliggjort henholdsvis
den 3. juni 2019 og den 26. september 2019:
Aktiekapitalen nedsættes fra nominelt
kr. 20.816.862.000 med nominelt kr. 784.915.000,
fordelt på 156.977 stk. A-aktier à kr. 1.000 og
627.938 stk. B-aktier à kr. 1.000, til nominelt
kr. 20.031.947.000 ved annullering af egne aktier.
Kapitalnedsættelsen sker til overkurs, idet den
sker til kurs 761,57 og 809,51 for henholdsvis A- og
B-aktierne, jf. selskabslovens § 188, stk. 2, svarende
til den gennemsnitlige kurs, hvortil aktierne er til
bagekøbt. Nedsættelsesbeløbet anvendes til udbe
taling til selskabet som kapitalejer, idet beløbet
overføres fra selskabets bundne kapital til dets frie
reserver.
Som følge heraf foreslås, at vedtægternes § 2.1.
ændres med virkning fra kapitalnedsættelsens
gennemførelse til følgende:
“Selskabets aktiekapital er kr. 20.031.947.000, hvoraf
kr. 10.599.401.000 er A-aktier og kr. 9.432.546.000
er B-aktier. Hver aktieklasse er fordelt på aktier
à kr. 1.000 og kr. 500.“
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3. Bestyrelsen foreslår godkendelse af en opdateret
vederlagspolitik for bestyrelsen og direktionen
i A.P. Møller - Mærsk A/S.
Vederlagspolitikken er opdateret med henblik på
overholdelse af nye krav i selskabslovens §§ 139 og
139a og erstatter vederlagspolitik og overordnede
retningslinjer for incitamentsaflønning af bestyrelsen og direktionen i A.P. Møller - Mærsk A/S, som
godkendt på den ordinære generalforsamling den
10. april 2018. Den nye vederlagspolitik vedlægges
som bilag 1.
4. Fra generalforsamlingen i 2021 og hvert år herefter
skal selskabet fremlægge en vederlagsrapport for
direktionen og bestyrelsen jf. selskabslovens § 139b.
Bestyrelsen foreslår derfor nyt punkt til dagsordenen for den ordinære generalforsamling, jf. vedtægternes § 13:
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Vedtagelseskrav
Godkendelse, vedtagelse og valg i henhold til dagsordenens
punkt B-G (1) og G (3) sker ved simpelt stemmeflertal.
Vedtagelse af forslagene under punkt G (2) og G (4) kræver,
at 2/3 af A-aktiekapitalen er repræsenteret som stemmeberettiget på generalforsamlingen, og at 2/3 af de afgivne
stemmer er for forslaget.
Forud for gennemførelse af kapitalnedsættelsen under
punkt G (2), vil selskabets kreditorer via Erhvervsstyrelsens
it-system blive opfordret til at anmelde deres krav inden
for en frist på 4 uger, jf. selskabslovens § 192, stk. 1. Gennemførelsen af kapitalnedsættelsen og den deraf følgende
ændring af vedtægterne vil efter anmodning fra bestyrelsen
blive registreret endeligt hos Erhvervsstyrelsen i medfør af
selskabslovens § 193, stk. 2 efter udløbet af fristen for kreditorernes anmeldelse af krav, medmindre gennemførelsen
på et sådant tidspunkt ikke kan finde sted efter selskabs
lovens bestemmelser.

“e) Vederlagsrapporten fremlægges til godkendelse.“

Vend

